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На  основу  члана  8.  Одлуке  о  постављању 
мањих  монтажних  објеката  на  јавним и  осталим 
површинама  («Сл.  лист  општине  Књажевац»,  број 
8/2008) и члана 51. Статута општине Књажевац («Сл. 
лист општине Књажевац», бр.  4/09), Општинско веће 
општине Књажевац, на седници одржаној  26.10.2010. 
године, донело је

П Л А Н
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 

Члан 1.

Овим  Планом  врши  се  Измена  и  допуна 
постојећег  Плана локација  за  постављање  мањих 
монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општина», бр. 6/2004 и „Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 11/2008, бр. 2/2010  и бр. 3/2010).

Члан 2.

Изменом  и  допуном  Плана локација  за 
постављање мањих монтажних  објеката  на  јавним и 
осталим  површинама у  текстуалном  делу  постојећа 
тачка 3.2. се мења и гласи: 

-  Локација  бр.  38,   –  Минићево,  ул.  Трг  слободе, 
планирана 3 киоска.

Члан 3.

Изменом  и  допуном  Плана локација  за 
постављање мањих монтажних  објеката  на  јавним и 
осталим  површинама у  текстуалном  делу  постојећа 
тачка 3.3.38. се мења и гласи :

3.3.38 Минићево, ул. Трг слободе, део кп. бр. 2398/1, 
КО Минићево
Киосци 1,2 и 4

• Габарит:
• киоск бр. 1: 3,00 x 3,50 м. Површина испод 

објекта 10,50 м2.

• киоск бр. 2 и 4: 2,00 x 3,00 м. Површина испод 
објекта 6,00 м2.

Мања одступања се толеришу због различитих 
произвођача киоска.

• Спратност: приземна П+0.
• Намена и садржај: Намена и садржај за киоске 

из тачке 2 ове измене плана.

Члан 4.

Спровођење  Плана  о  измени  и  допуни 
Плана  локација  за  постављање  мањих  монтажних 
објеката  на  јавним  и  осталим  површинама вршиће 
Општинска  управа,  општински  орган  надлежан  за 
послове урбанизма и други органи чија је надлежност 
законом и другим прописима одређена.

Члан 5.

План  о  измени  Плана  локација  за 
постављање мањих монтажних  објеката  на јавним и 
осталим  површинама ступа  на  снагу  осмог  дана  од 
дана  објављивања  у  «Службеном  листу  општине 
Књажевац».

Број: 350-45/2010-09 
26.10.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Младен Радосављевић 
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На  основу  члана  19,  ст.  2.  Закона  о 
безбедности  саобраћаја  на  путевима  ("Сл.  гласник 
РС",  бр.  41/09)  и  члана  33.  Пословника  о  раду 
општинског  већа  општине  Књажевац  ("Сл.  лист 
општине Књажевац", бр. 2/2009),на предлог Савета за 
безбедност  саобраћаја  општине  Књажевац, 
Општинско  веће  општине  Књажевац,  на  седници 
одржаној дана 26.10.2010. године, донело је 

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2010. 
ГОДИНИ
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1.  Увод

Програм унапређења безбедности саобраћаја 
за 2010. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама на територији oпштине Књажевац.

 2. Оквир програма

Основна сврха доношења Програма јесте да 
предложи  скуп  неопходних  активности  и  одреди 
неопходне  ресурсе  којима  ће  се  обезбедити 
оптимална  примена  мера  за  повећање  безбедности 
саобраћаја.

Унапређење система безбедности саобраћаја 
подразумева следеће мере:

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре у 
смислу  повећања  проточности  појединих 
саобраћајница,  као  и  саобраћајних  чворишта, 
повећање безбедности учесника  у саобраћају у зони 
школа, зони успореног саобраћаја и зони здравствених 
установа,  повећање  нивоа  услуга  и  степена 
безбедности  саобраћајних  површина  према 
одређеним  категоријама  корисника  са  акцентом  на 
рањиве кориснике,

2.  Унапређење  саобраћајног  васпитања  и 
образовања, и

3.  Превентивно-промотивне  активности  из 
области безбедности саобраћаја.

3. Активности за реализацију програма у 2010. 
години

1. Реконструкција/изградња аутобуских стајалишта 600.000
2. Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације 1.000.000
3. Одржавање видео надзора 200.000
4 Набавка алкометра за потребе Полицијске станице Књажевац 120.000
5 Унапређење саобраћајног васпитања и образовања у смислу штампања пропагандног материјала 

- флајера
20.000

6 Техничко опремање јединице саобраћајне полиције 200.000
7. Активности на тему саобраћајне културе намењене деци предшколског узраста 20.000

4. Финансирање

Оријентациони  трошкови  за  реализацију 
Програма износе 2.500.000 динара.

Средства  за  реализацију  Програма 
обезбеђена су

1.  Из  буџета  општине  Књажевац за  2010. 
годину по основу:

-  наплаћених  новчаних  казни  за  прекршаје 
предвиђене чл. 18. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима

- додатних средстава у буџету.

2. Из осталих прихода.

Буџетска  средства  за  реализацију  Програма 
неопходна  за  финансирање  одређених  активности  у 
2010. години биће утврђена финансијским плановима 
Општинске   управе,  Председника  општине и   ЈП 
„Дирекција за развој, урбанизам и  изградњу  општине 
Књажевац“.

5. Извештавање

По  истеку  календарске  године  Савет  за 
безбедност  саобраћаја  на  путевима  ће  сачинити 

извештај о реализацији Програма, и о томе обавестити 
Општинско веће општине Књажевац

Број: 344-86/2010-09
Дана: 26.10.2010. год. 
К њ а ж е в а ц ,

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Младен Радосављевић
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На  основу  члана  56.  Закона  о  локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07), члан 25. и 30. 
Статута  општине  Књажевац  («Сл.  лист  општине 
Књажевац»,  број   4/2009),  и  члана   11.  Пословника 
Скупштине  општине  Књаежвац  (»Сл.  лист  општине 
Књажевац»,  број  9/2009),  Скупштина  општине 
Књажевац,  на  седници  одржаној  03.11.2010.  године, 
донела је 

О Д Л У К У 

           О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

I

На  основу  Извештаја  Изборне  комисије 
општине Књажевац и Уверења о избору за одборника 
потврђује  се  мандат  одборника  Скупштине  општине 
Књажевац:
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Са  изборне  листе  ГГ  „Напред  Србијо  - 
Томислав Николић“

- Рајковић Драгомиру, металостругару, 
рођеном 19.09.1949. године, 

      из Трговишта бб/17.

II

Мандат одборника траје до истека мандата 
одборника Скупштине општине Књажевац, изабраних 
на редовним изборима, одржаним 09.11.2008. године.

III

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

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и 
исту објавити у «Службеном листу општине 
Књажевац».

Број: 020 - 6/2010-01  
03.11.2010. године
К њ а ж е в а ц 
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 На  основу  члана  46.  став  3.  Закона  о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07) и 
члана 25. и 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине  Књажевац“,  број  4/09),  Скупштина  општине 
Књажевац, на седници одржаној  03.11.2010. године, 
донела је 

О Д Л У К У
о утврђивању престанка мандата одборника

Члан 1.

Утврђује  се  да  је  дана  03.11.2010.  године, 
престао  мандат  одборнику  Продовић  Владимиру, 
због подношења усмене 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  Окружном  суду  у 
Зајечару, у року од 48 часова од доставе.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
исту објавити у „Сл. листу општине Књажевац“.

Број: 020 - 7/2010-01 
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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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 03.11.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Програма 
уређивања  грађевинског  земљишта  општине 
Књажевац  за  2010.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор  Предузећа  на  седници  одржаној  31.08.2010. 
године, под бројем 1564/2-10.

II

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

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 - 20/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На  основу  члана  32.  тачка  15.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број 
129/07),  члана  36.  Закон  о  јавном  дугу  („Службени 
гласник РС“, број 61/05 и 107/09) и члана 30. тачка 16. 
Статута  општине  Књажевац  („Сл.  лист  општине 
Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 03.11.2010. године, донела је 

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

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

У  члану  2.  Одлуке  о  задуживању  општине 
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број 
1/2010), став 1. тачка 2. мења се и гласи: „Изградња 
канализационе  инфраструктуре  –  тачка  II –  4.1 
Програма“. 
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У истом члану и ставу после тачке 2. додаје се 
тачка 2а која гласи: „Градске улице – тачка II – 2 
Програма“. 

У истом члану и ставу тачка 3. мења се и 
гласи: „Капитално одржавање и реконструкција улица, 
градске расвете и магистралног цевовода – тачка III – 
1, 4 и 5 Програма“. 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

Број: 421 - 2/2010-01 
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На  основу  члана  6.  и  члана  60.  Закона  о 
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 
број  62/2006),  члана  220.  Закона  о  планирању  и 
изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/2009 и 81/2009) и 
члана 30. став 1. тачка 7. Статута општине Књажевац 
(“Сл.  лист  општине  Књажевац”,  број  4/2009), 
Скупштина општине Књажевац,  на седници одржаној 
дана 03.11. 2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У  члану  26.  став  1.  Одлуке  о  накнади  за 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта (“Сл. 
лист општина”,  број  8/2006 и 4/2007),  речи:  “највећег 
планом дозвољеног индекса изграђености”, бришу се.

Члан 2.

У  члану  28.  Одлуке,  речи”ЈП  “Дирекција” 
замењују се речима: “Општинској управи -Одељењу за 
утврђивање  и  наплату  локалних  јавних  прихода 
општине Књажевац”.

Члан 3.

У  члану  29.  Одлуке  речи:  “ЈП  “Дирекција”, 
замењују  се  речима:”Одељење  за  утврђивање  и 
наплату  локалних  јавних  прихода”,  у  одговарајућем 
падежу.

Члан 4.

Члан 35.Одлуке мења се и гласи: 
“Висина накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта утврђује се на предлог Општинског већа.

Члан 5.

Члан 41. Одлуке мења се и гласи:

“ Одељење за утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода врши обрачун накнаде за коришћење 
грађевинског  земљишта,  доноси  решење  о 
утврђивању накнаде за текућу годину и врши наплату 
накнаде обвезницима - физичким и правним лицима,  у 
складу са овом Одлуком.

Накнаду  за  коришћење  грађевинског 
земљишта физичка и правна лица плаћају у једнаким 
тромесечним  ратама,  у  року  од  45  дана  од  дана 
почетка тромесечја.

Принудна  наплата  накнаде  за  коришћење 
грађевинског земљишта, врши се по прописима којима 
се  уређује  порески  поступак  и  пореска 
администрација.

Жалба  на  решење  о  утврђеној  накнади  за 
коришћење грађевинског земљишта може се изјавити 
надлежном  другостепеном  органу,  у  складу  са 
законом.”

Члан 6.

У  члану  42.  Одлуке  речи:  “ЈП  “Дирекција”, 
замењују  се  речима:  “Одељење  за  утврђивање  и 
наплату локалних јавних прихода.”

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  “Службеном  листу  општине 
Књажевац”.

Број: 463 - 61/2010-01 
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

8

На  основу  члана  6.  и  члана  60.  Закона  о 
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 
број  62/2006)  и  члана  30.  став  1.  тачка  7.  Статута 
општине  Књажевац  (“Сл.  лист  општине  Књажевац”, 
број  4/2009),  а  у  вези  члана  52.  став  2.  Закона  о 
изменама и допунама Закона о пореском поступку и 
пореској  администрацији  (“Сл.  гласник  РС”,  број 
53/2010),  Скупштина општине Књажевац,  на седници 
одржаној дана 03.11.2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО 

ОСНОВУ ИЗВОРНИХ 
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Члан 1.

Овом  Одлуком  уређују  се  услови,  обим  и 
поступак  отписа  обрачунате  а  неплаћене  камате  на 
порески  дуг   по  основу  изворних  локалних  јавних 
прихода, доспеле до 31. децембра 2009. године,  а која 
до краја 2010. године није плаћена, и то за:

•порез на имовину физичких лица,
•порез на имовину правних лица,
•локалне комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору и
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•накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

Члан 2.

Право на отпис камате на доспеле обавезе  по 
основу  локалних  јавних  прихода  из  члана  1.  ове 
Одлуке,  остварује  се  на  основу  захтева  обвезника, 
односно  лица  одговорног  за  испуњење  обавезе 
обвезника, који  се  подноси  по  испуњењу  услова 
прописаних овом Одлуком, најкасније до 01. децембра 
2010. године.

Уз  захтев  обвезник  подноси  примерак 
уплатнице о уплати главног пореског дуга, као доказ о 
испуњености услова за отпис камате.

Захтев  се  подноси  посебно  за  сваку  врсту 
обавезе из члана 1. ове Одлуке, Општинској управи – 
Одељењу за  утврђивање и  наплату  локалних  јавних 
прихода.

Члан 3.

Отпис  камате,  у  складу  са  овом  Одлуком, 
врши  се  подносиоцу  захтева,  који  је  на  прописане 
уплатне рачуне јавних прихода уплатио главни дуг  у 
целости, по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке, за 
које  подноси  захтев  за  отпис  камате,  доспеле  за 
плаћање до 31. децембра 2009. године.

Члан 4.

Подносиоцу захтева за отпис камате отписаће 
се  камата  у  целости   по  основу  обавезе  коју  је 
уплатио,  уколико  главни  дуг  уплати  у  целости,  до 
момента подношења захтева за отпис.

Члан 5.

Право на отпис камате утврђује се решењем 
Одељења за  утврђивање и  наплату локалних јавних 
прихода.

Одељење  из  става  1.  овог  члана  водиће 
евиденцију о остваривању права обвезника, у складу 
са овом Одлуком и стараће се о њеном спровођењу.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  “Службеном  листу  општине 
Књажевац”.

Број: 43-11/2010-01 
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у 
друмском  саобраћају  („Сл.  Гласник  РС“  бр.  46/95, 
66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006) и чл. 30. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
4  /09)  Скупштина  општине  Књажевац  на  седници 
одржаној 03.11.2010. године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

У Одлуци о ауто-такси превозу на територији 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
15/2009)  у члану 6. став. 1. тачка прва  мења се  и 
гласи: 

„1. да има возачку дозволу „Б“ категорије, 
најмање пет година или најмање трећи степен стручне 
спреме – саобраћајне струке; „

У истом члану  став 1. тачка друга се брише. 

Члан 2.

У члану 9. став 2. се брише.

Члан 3.

У члану 33. став 1. тачка 5. речи: „у року 
утврђеном чланом 9. став 2. ове Одлуке“ се бришу. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац".

Број: 344-85/2010-01 
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На основу члана 65.  Закона  о  туризму ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2009) и члана 50. Статута општине 
Књажевац  («Сл.  лист  општине  Књажевац»,  број 
4/2009),  Скупштина  општине  Књажевац,  на  седници 
одржаној 03.11.2010. године, донела је 

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВРСТЕ УСЛУГА, ПРОСТОРА И 
МЕСТА ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ У ПОКРЕТНИМ ОБЈЕКТИМА У 
ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

Овом  Одлуком  прописују  се  врсте 
угоститељских  услуга  које  се  могу  пружати  у 
покретним  објектима  и  простор  и  места  у  општини 
Књажевац  на  којима  се  могу  пружати  угоститељске 
услуге у покретним објектима.

Члан 2.

Под покретним објектом у смислу ове Одлуке 
сматра се објекат који се премешта из једног места у 
друго  сопственим  погоном  или  вучом  и  испуњава 
прописане минималне техничке, санитарно-хигијенске 
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и  здравствене  услове  за  пружање  угоститељских 
услуга. 

Члан 3.

У покретном објекту могу да се услужују:

1)  једноставна  топла  и  хладна  јела,  пића  и 
напици;

2)  храна  припремљена  на  другом  месту  у 
оригиналном паковању и пића и напици у оригиналној 
амбалажи  или  на  точење,  уз  употребу  амбалаже  и 
прибора за једнократну употребу.

За пружање угоститељских услуга из става 
1. овог члана користи се професионална угоститељска 
опрема прилагођена врсти услуга које се пружају и 
врсти покретног објекта.

Члан 4.

Простор  на  којем  се  могу  пружати 
угоститељске услуге у покретним објектима су:

У граду Књажевцу:

- у близини школа
- Здравственог центра
- Железничке и аутобуске станице
- на простору Зелене пијаце
- на  Вашаришту.

Пружање угоститељских услуга у покретним 
објектима  може  се  обављати  у   сеоским  насељима 
општине  Књажевац,  на  простору  скијалишта 
«Коњарника»  и  туристичког  ризорта  «Јабучко 
Равниште».

Члан 5.

Пружалац  угоститељких  услуга  у  покретном 
објекту  дужан  је  да  пре  започињања  обављања 
делатности  прибави  одобрење  Општинске  управе 
Књажевац.

Одобрење  се  издаје  у  форми  решења,  на 
основу поднетог захтева, по претходно прибављеном 
одобрењу  за  постављање  привременог  објекта, 
издатог  од  стране  одељења  општинске  управе 
надлежног за послове урбанизма. 

Одобрење за обављање угоститељске издаје 
Општинска  управа  –  Одељење  за  привреду  и 
друштвене делатности. 

Пружаоци  угоститељских  услуга  у  покретном 
објекту,  који   до  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке 
обављају наведену делатност, дужни су да у року од 
30  дана  од  дана  ступања  на  снагу  ове  Одлуке, 
прибаве одобрење из става 1. овог члана.

Угоститељ је дужан да у покретном објекту у 
коме  пружа  угоститељске  услуге  држи  решење  о 
регистрацији  у  Регистру  привредних  субјеката,  као  и 
решења из става 2. овог члана. 

Члан 6.

У  погледу  минималних  техничких   и 
санитарно-хигијенских услова за уређење и опремање 

угоститељског  покретног  објекта  примењују  се 
одредбе Правилника о начину пружања угоститељских 
услуга  у  покретном  објекту  и  о  минималним 
техничким ,  санитарно – хигијенским и здравственим 
условима  које  мора да испуњава покретни објекат  у 
којем  се  пружају  угоститељске  услуге  („Сл.  гласник 
РС“, број 41/2010).

Члан 7.

Општинска управа – Одељење за привреду 
и  друштвене  делатности  води  регистар  покретних 
објеката за пружање угоститељских услуга.

Регистар садржи:
- Редни број
- Број решења, односно одобрења за 

обављање делатности
- Датум решења
- Назив привредног друштва односно 

радње која пружа угоститељску услугу
- Пословно седиште
- Број и датум решења Агенције за 

привредне регистре
- Место и адреса на којој је 

постављен угоститељски објекат.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана  објављивања  у  «Службеном  листу  општине 
Књажевац». 

Број: 332-15/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На основу члана 64.  Закона о туризму ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2009) и члана 50. Статута општине 
Књажевац  («Сл.  лист  општине  Књажевац»,  број 
4/2009),  Скупштина  општине  Књажевац,  на  седници 
одржаној 03.11.2010. године, доноси 

О Д Л У К У

О ОДРЕЂИВАЊУ ВРСТЕ УСЛУГА, ПРОСТОРА , 
МЕСТА  И ВРЕМЕНА  ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ВАН УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА  У 

ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

Овом  Одлуком  прописују  се  врсте 
угоститељских  услуга  које  се  могу  пружати  ван 
угоститељских  објеката,   простор,  место  и  време 
пружања  угоститељских  услуга  ван  угоститељских 
објеката у општини Књажевац.

Члан 2.
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Угоститељске услуге које  се  пружају  ван 
угоститељских  објеката овог члана могу се пружати 
повремено на сајмовима,  вашарима,  пригодним 
прославама и на другим јавним манифестацијама,  а 
најдуже 30 дана. 

Услуге припремања и служења хране и пића 
могу се пружати ван угоститељског објекта у складу са 
Законом о туризму,  прописима донетим на основу тог 
закона, као и прописима којима се уређује здравствена 
заштита и заштита животне средине. 

Угоститељске услуге из става 1.  овог члана 
могу се пружати на простору заштићеног природног 
добра или на простору непокретног културног добра и 
његове заштићене околине, по претходно прибављеној 
сагласности надлежне установе заштите.

Члан 3.

Угоститељске  услуге  које  се  пружају  ван 
угоститељског објекта су:

- припрема и служење хране и пића

-  служење  хране  и  пића,  односно  кетеринг 
услуга.

Под  кетеринг  услугом  се  подразумева 
служење  хране  и  пића  које  су  припремљене  у 
угоститељском  објекту  за  исхрану  и  пиће  или  у 
кетеринг објекту.

У кетеринг објекту се припрема храна, пиће и 
напици,  по  утврђеним  стандардима  ради 
услуживања и потрошње на другом месту. 

Члан 4.

Јавни простор на којем се могу пружати 
угоститељске услуге ван угоститељских објеката

У граду Књажевцу:
- у Дому културе 
- на  Вашаришту 
- на Зеленој пијаци.

Пружање  угоститељских  услуга  ван 
угоститељског  објекта може се обављати у  сеоским 
насељима општине Књажевац, на простору скијалишта 
«Коњарника»  и  туристичког  ризорта  «Јабучко 
Равниште».

Члан 5.

Пружалац  угоститељкх  услуга  ван 
угоститељског  објекта  дужан  је  да  пре  започињања 
обављања делатности прибави одобрење Општинске 
управе Књажевац.

Одобрење  се  издаје  у  форми  решења,  на 
основу  поднетог  захтева  и  важи  најдуже  30  дана. 
Одобрење  издаје  Општинска  управа  –  Одељење  за 
привреду и друштвене делатности.

Угоститељ је дужан да у објекту, у коме пружа 
угоститељске услуге ван угоститељског објекта,  држи 
решење  о  регистрацији  у  Регистру  привредних 
субјеката, као и решење из става 2. овог члана. 

Члан 6.

Општинска управа – Одељење за привреду 
и друштвене делатности води евиденцију  о пружању 
угоститељских  услуга  које  се  пружају  ван 
угоститељских објеката.

Члан 7.

Ова Одлука  ступа  на снагу осмог  дана од 
дана  објављивања  у  «Службеном  листу  општине 
Књажевац».

Број:  332-16/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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 На  основу  члана  28.   Закона  о  основама 
система образовања и  васпитања („Сл.  гласник  РС“ 
бр.  72/2009)  ,  члана  8.  Закона  о  предшколском 
васпитању и образовању („Сл.гласник РС“ бр. 18/2010) 
и  члана  30.  Статута  општине  Књажевац  („Сл.лист 
општине  Књажевац“  бр.  4/2009)  Скупштина  општине 
Књажевац  на  седници  одржаној  03.11.2010.  године, 
донела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БАЈКА“ 
КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Предшколске установе 
„Бајка“  Књажевац („Сл.лист општина“  бр.  8/97,  25/02, 
13/03 и 4/05) у члану 3. додаје се нови став који гласи: 

„Одлуку  о  промени  назива  и/или  седишта 
Установе  доноси  Управни  одбор  уз  сагласност 
министатства надлежног за послове образовања.“. 

Члан 2.

После члана 4. додају се два  нова члана  4а и 
4б који гласе:

„ Члан 4а.
Одлуку о статусној  промени установе доноси 

Управни одбор уз сагласност Скупштине општине.

Члан 4б.
Предшколско  васпитање  и  образовање 

остварује се на основу Предшколског програма
Предшколски  програм   припрема  стручни 

актив а доноси Управни одбор Предшколске установе 
по  прибављеном  мишљењу  Савета  родитеља  и  уз 
сагласност  Општинског  већа  на  планирана 
материјална средства за његово остваривање“. 

Члан 3

У члану 5а.ст.2 мења се и гласи: 
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„Предшколски  програм  припрема  стручни 
актив  Предшколске  установе,  а  доноси  га  Управни 
одбор по прибављеном мишљењу Савета родитеља и 
Општинског већа на планирана материјална средства 
потребна за његово остваривање.“. 

Члан 4

Члан 6. мења се и гласи:  
“Установа се оснива за обављање 

делатности: 
85.10 – Предшколско образовање
88.91 – Делатност дневне бриге о деци
У Предшколској установи се могу обављати и 

друге  делатности  предвиђене  Статутом  Установе  у 
складу са законом“. 

Члан 5

У члану 8 додаје се нови став који гласи: 
„Земљиште,  зграде и  друга  средства  која  су 

стечена, односно која стекне Предшколска установа су 
у јавној својини и користе се за обављање делатности 
утврђене овом Одлуком и законом.“. 
 

Члан 6

У члану 10. додаје се нови став који гласи: 
„Скупштина  општине  даје  сагласност  на 

Статут, годишњи план рада и финансијски план. 

Члан 7.

У члану 11. став  други се брише.

Члан 8. 

У члану 12. став 1  мења се и гласи: 
„Одлуку  о  висини  цене  услуге  остваривања 

делатности предшколског васпитања и образовања на 
предлог  Управног  одбора,   доноси  Скупштина 
општине.“. 

У  истом  члану  у  другом  ставу  речи: 
„Скупштине општине Књажевац“ замењују се речима: 
„Општинског већа“. 

Члан 9

У члану  18  став  2  на  крају  става  додају  се 
речи: „ и оснивачу“.

Члан 10

После члана 18. додаје се нови члан 18а који 
гласи: 

„Члан 18а.
Директор представља Предшколску установу, 

организује и руководи радом Установе. 
Осим послова утврђених законом и статутом 

Установе, директор:
1)  планира  и  организује  остваривање  програма 
васпитања и образовања и свих активности Установе;
2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, 
остваривању  стандарда  постигнућа  и  унапређивању 
васпитно-образовног рада;
3) стара се о остваривању развојног плана Установе;

4)  одлучује  о  коришћењу  средстава  утврђених 
финансијским  планом  и  одговара  за  одобравање  и 
наменско  коришћење  тих  средстава,  у  складу  са 
законом;
5)  сарађује  са  органима  Града,  организацијама  и 
удружењима;
6) организује  и врши педагошко-инструктивни увид и 
прати квалитет васпитно-образовног рада и педагошке 
праксе  и  предузима  мере  за  унапређивање  и 
усавршавање рада васпитача и стручних сарадника;
7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи 
поступак  за  стицање  звања  васпитача  и  стручног 
сарадника;
8) предузима мере у случајевима повреда забрана из 
Закона о основама система васпитања и образовања и 
недоличног  понашања  запосленог  и  његовог 
негативног утицаја на децу;
9)  предузима  мере  ради  извршавања  налога 
просветног инспектора и просветног саветника, као и 
других инспекцијских органа;
10)  стара  се  о  благовременом  и  тачном  уносу  и 
одржавању  ажурности  базе  података  о  Установи  у 
оквиру  јединственог  информационог  система 
просвете;
11)  стара  се  о  благовременом  објављивању  и 
обавештавању  запослених  и  родитеља  односно 
старатеља,  стручних  органа  и  органа  управљања  о 
свим питањима од интереса за рад Установе и ових 
органа;
12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног 
и педагошког већа, без права одлучивања;
13)  образује  стручна  тела  и  тимове,  усмерава  и 
усклађује рад стручних органа у Установи;
14)  сарађује  са  родитељима,  односно  старатељима 
деце;
15) подноси извештаје о свом раду и раду Установе 
органу управљања, најмање два пута годишње;
16)  доноси  општи  акт  о  организацији  и 
систематизацији послова и
17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима 
деце  и  запослених,  у  складу  са  овим  и  посебним 
законом.

Председник општине  даје сагласност на акт 
из тачке 16. овог члана.

Члан 11

Члан 19. мења се и гласи: 
„Директора  Предшколске  установе  бира 

Управни одбор на основу конкурса,  по прибављеном 
мишљењу  васпитно-образовног  већа,  уз  сагласност 
министра  надлежног  министарства  а  на  начин  и  по 
поступку прописаним Статутом.

За  директора  Предшколске  установе  може 
бити изабрано лице које испуњава услове прописане 
законом. 

Управни одбор расписује конкурс за директора 
најкасније три месеца пре истека мандата директора. 

Одлука Управног одбора о избору директора 
је  донета  уколико  на  исту  сагласност  да  надлежни 
министар  или  ако  у  року  од  30  дана  од  дана 
достављања надлежни министар не донесе акт којим 
одбија сагласност. 

Ако  надлежни  министар  донесе  акт  којим 
одбија давање сагласности на одлуку Управног одбора 
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о  избору  директора  Управни  одбор  расписује  нови 
конкурс “

Члан 12

У члану 19а  став  1 мења се и гласи: 
„Дужност  директора  Установе  престаје:  на 

лични захтев,  истеком мандата, стицањем услова за 
мировање радног  односа,  престанком радног  односа 
или разрешењем.“

Члан 13

У члану  21.  став  2.  тачка  на  крају  става  се 
замењује зарезом  и додају речи: 
„, на мандатни период од четири године.“. 

У  истом члану став 5 мења се и гласи: 
„За  члана  Управног  одбора  не  може  бити 

предложено  ни  именовано  лице:  које  је 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за 
које  је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од  најмање  три  месеца  или  које  је  осуђено  за: 
кривично  дело  насиље  у  породици,  одузимање 
малолетног  лица,  запуштање  и  злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривично дело из 
групе  кривичних дела против  полне слободе,  против 
правног  саобраћаја  и  против  човечности  и  других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију,  ни лице за које  је,  у 
складу  са  законом,  утврђено  дискриминаторно 
понашање;  које  би  могло да  заступа  интересе  више 
структура, осим чланова синдиката;  чији су послови, 
дужност  или  функција  неспојиви  са  обављањем 
послова у органу управљања;  које је већ именовано 
за члана органа управљања друге  установе;   које  је 
изабрано  за  директора  друге  установе и   у  другим 
случајевима, утврђеним законом.“

Члан 14

Члан 22 мења се и гласи: 
„Члан 22

Управни одбор Предшколске установе: 
1)  доноси  статут,  правила  понашања  у  установи  и 
друге опште акте; 
2) доноси предшколски,  односно васпитни програм (у 
даљем  тексту:  програм  образовања  и  васпитања), 
развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о 
њиховом  остваривању,  вредновању  и 
самовредновању; 
3)  утврђује  предлог финансијског  плана за припрему 
буџета оснивача; 
4)  доноси  финансијски  план  установе,  у  складу  са 
законом; 
5)  усваја  извештај  о  пословању,  годишњи обрачун  и 
извештај  о  извођењу  екскурзија,  односно  наставе  у 
природи; 
6) расписује конкурс и бира директора; 
7)  разматра  поштовање  општих  принципа, 
остваривање  циљева  образовања  и  васпитања  и 
стандарда  постигнућа  и  предузима  мере  за 
побољшање услова  рада  и  остваривање  образовно-
васпитног рада; 
8)  доноси план  стручног  усавршавања запослених  и 
усваја извештај о његовом остваривању; 

9) одлучује  по жалби, односно приговору на решење 
директора; 
10) обавља и друге послове у складу са законом, овом 
Одлуком  и статутом. 

За обављање послова из  своје  надлежности 
орган управљања одговара органу који га именује.“

Члан 15

У члану 27а став 1. мења се и гласи: 
„ Предшколска установа има Савет родитеља 

у који се бирају по један представник родитеља сваке 
васпитне   групе у Установи“. 

Члан 16.

Минимум  процеса  рада  Установе  за  време 
штрајка запослених утврдиће се посебним актом. 

Члан 17.

Директор,  Управни одбор и савет родитеља 
настављају са вршењем функција до истека мандата. 

Члан 18.

Установа  је  дужна  да  усклади  своја  општа 
акта са овом Одлуком у року од 30 дана од дана њеног 
ступања на снагу. 

Члан 19.

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

Број: 022-37/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

13

 На основу  члна  10.  и  11.  Закона  о  штрајку 
(„Сл.лист  СРЈ“  бр.  29/96  и  „Сл.гласник  РС“  бр. 
101/2005  –  др  закон),  члана  47  и  58.  Закона  о 
предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник 
РС“  бр.  18/2010)  и  члана  30  Статута  општине 
Књажевац  („Сл.лист  општине Књажевац“  бр.  4/2009) 
Скупштина  општине Књажевац  на  седници одржаној 
03.11.2010 године донела је 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА

ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА ЗАПОСЛЕНИХ
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „БАЈКА“ 

КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

Овом одлуком  утврђује  се  минимум процеса 
рада  за  време  штрајка  у  Предшколској  установи 
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"Бајка"  Књажевац  (у  даљем  тексту:  Предшколска 
установа).

Члан 2.

Минимум  процеса  рада  у  Предшколској 
установи,  за  време  штрајка  обухвата  обављање 
послова  којима  се  обезбеђује  васпитање  и 
образовање,  исхрана,  нега,  превентивно-здравствена 
и  социјална  заштита  деце  предшколског  узраста  у 
вртићу:

“Црвенкапа“ – Капларпва бр.6., Књажевац 

Члан 3.

Организатори  штрајка  су  дужни  да  штрајк 
најаве  оснивачу  најкасније  десет  дана  пре  дана 
одређеног за почетак штрајка. 

Члан 4.

Начин обезбеђивања минимума процеса рада 
Предшколска  установа  утврђује  општим  актом,  у 
складу са колективним уговором.

Запослене  који  су  дужни  да  раде  за  време 
штрајка ради обезбеђивања минимума процеса рада, 
по  прибављеном  мишљењу  штрајкачког  одбора, 
директор  Предшколске  установе  одређује  најкасније 
пет дана пре почетка штрајка, у складу са законом.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  "Службеном  листу  општине 
Књажевац".

Број: 022-25/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

14

На  основу  члана  32. Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл.  гласник РС“ бр.  129/07)  Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 03.11.2010. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗЕЛЕНЕ АГЕНДЕ 

КЊАЖЕВАЦ 

Члан 1.

УСВАЈА  СЕ Стратегија  Зелене  агенде 
Књажевац.

Члан 2.

За  праћење,  спровођење  и  извештавање 
Стратегије  Зелене  агенде  Књажевац  задужује  се 
Општинско  веће  општине  Књажевац  и  Општинска 
управа Књажевац.

Члан 3.

За  спровођење  појединачних  активности 
дефинисаних у  Стратегији Зелене агенде Књажевац, 
задужују се актери дефинисани Акционим планом који 
је саставни део Стратегије.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је текст Стратегије 
Зелене агенде Књажевац.

Члан 5.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

Број: 501-130 /2010 – 01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

15

На основу члана 15. ст. 1 тачка 4. и 33. Закона 
о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09) 
и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 4/09) Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној 03.11.2010. године 
донела је 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ

1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације за 
територију општине Књажевац а ради обједињавања и 
координације  активности  усмерених  на  заштиту 
живота и здравља људи и њихове имовине у случају 
елементарних и других већих непогода.

2.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Штаба за ванредне 
ситуације: 

Командант Штаба
1. Младен Радосављевић, председник општине 

Заменици команданта Штаба
2. Весна Симић, заменик председника општине
3. Дарко  Живковић,  председник  Скупштине 

општине
Начелник Штаба

4. Небојша  Милошевић,   инсп.за  послове 
цивилне  заштите  за  општину  Књажевац  у 
Управи за ванредне ситуације 

За чланове Штаба
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5. Топлица  Вујичић  ,  секретар  Скупштине 
општине

6. Радомир Вељковић,  члан Општинског већа
7. Микица  Видојевић  ,  директор  Здравственог 

центра Књажевац
8. Дивница Милијић,  начелник Хитне службе
9. Слободан Радојичић, секретар Црвеног крста
10. Душко Милошевић, директор ЈП „Дирекција за 

развој,  урбанизам  и  изградњу  општине 
Књажевац“

11. Драгиша  Јовић,  директор  ЈКП  „Стандард“ 
Књажевац

12. Златољуб  Стојановић,  Командир  полицијске 
станице Књажевац

13. Зоран  Милијић,  директор  погона  Књажевац, 
„Електротимок“ Зајечар

14. Саша Тачић, командир ватрогасне јединице.

3.

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће 
послове: 
1)  руководи  и  координира  рад  субјеката  система 
заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 
ванредним  ситуацијама  на  спровођењу  утврђених 
задатака; 
2) руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите; 
3)  разматра  и  даје  мишљење  на  предлог  Процене 
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 
4) прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање; 
5)  наређује  употребу  снага  заштите  и  спасавања, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама; 
6) стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим 
мерама; 
7)  разматра  организацију,  опремање  и  обучавање 
јединица  цивилне  заштите,  овлашћених, 
оспособљених правних лица; 
8)  сарађује  са  надлежним  органима  заштите  и 
спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
9)  процењује  угроженост  од  настанка  ванредне 
ситуације; 
10) доноси наредбе, закључке и препоруке. 

Општински штаб за ванредне ситуације, поред 
послова из тачке 3 овог решења, обавља и следеће 
послове: 
1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне 
самоуправе; 
2) именује менаџера заштите и заменика менаџера у 
насељеним местима; 
3)  разматра  и  предлаже  доношење  одлуке  о 
организацији  заштите  и  спасавања  на  територији 
јединице локалне самоуправе
4)  ангажује  оспособљена  правна  лица  и  друге 
организације  од  значаја  за  јединицу  локалне 
самоуправе. 

4.

Штабом  у  случају  ванредних  ситуација 
руководи Председник општине  као командир Штаба. 

Начелник  Општинске  управе  и  члан 
Општинског већа координирају рад Општинске управе, 
органа , служби, јавних предузећа и установа. 

5.

Штаб, по потреби, образује помоћне стручно-
оперативне тимове за специфичне задатке заштите и 
спасавања.

6.

Штаб  за  управљање  и  предузимање  мера  у 
случају  ванредних  ситуација  може  ангажовати 
стручњаке за поједине области заштите. 

7.

Решење  ступа на снагу даном доношења и 
исто објавити у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Број: 320-32/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На  основу  члана  35.  став 10.  Закона  о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09), и 
члана 30. став 1. тачка 6.  Статута општине Књажевац 
("Сл. лист општине Књажевац", број 4/09), Скупштина 
општине  Књажевац, на седници одржаној 03.11.2010. 
године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ТУРИСТИЧКОГ 
РИЗОРТА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” НА СТАРОЈ 

ПЛАНИНИ

Члан 1.

Овом  Одлуком  усваја  се   измена  и  допуна 
Плана  детаљне  регулације  прве  фазе  туристичког 
ризорта  “Јабучко  Равниште”  на  Старој  планини  (у 
даљем тексту:измена и допуна Плана).

Члан 2.

Граница измена и допуна Плана : 
Изменама  и  допунама  не  мења  се  обухват  који  је 
дефинисан  је  границом  плана  детаљне  регулације 
прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште” на 
Старој  планини.  Граница  је  утврђена  правно  и 
физички, или, као граница катастарске парцеле, или, 
линијом преко катстарске парцеле (када она у целини 
не  припада  плану)  која  спаја  две  геодетске  тачке 
(темена) суседних парцела. Граница плана утврђена је 
и координатама преломних тачака:
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Граница  Плана  почиње  из  тачке  1  координата 
х=7629427,37, y  =4803981,62.  Надаље  је  описана 
тачкама од 1 до 161 и њиховим координатама у правцу 
казаљке на сату, као што следи:
2=7629435,20; 4803980,44; 3=7629487,93; 4803964,96; 
4=7629528,93; 4803942,54; 5=7629554,82; 4803951,71; 
6=7629595,20; 4803958,30; 7=7629618,18; 4803958,47; 
8=7629640,51; 4803956,04; 9=7629686,34; 4803949,07; 
10=7629714,07; 4803951,26; 11=7629749,00; 
4803963,52; 12=7629772,01; 4803979,15; 
13=7629794,04; 4803993,20; 14=7629808,65; 
4804001,70; 15=7629828,79; 4804008,75; 
16=7629841,04; 4804011,01; 17=7629857,94; 
4804011,56; 18=7629937,92; 4803995,80; 
19=7629954,62; 4803994,70; 20=7629962,99; 
4803995,04; 21=7630040,11; 4803986,66; 
22=7630055,28; 4803986,19; 23=7630070,09; 
4803990,61; 24=7630090,32; 4803999,89; 
25=7630105,22; 4804005,00; 26=7630120,75; 
4804007,65; 27=7630136,49; 4804007,78; 
28=7630152,06; 4804005,39; 29=7630168,73; 
4803999,73; 30=7630184,48; 4803999,97; 
31=7630194,26; 4804003,96; 32=7630202,42; 
4804010,65; 33=7630208,26; 4804019,44; 
34=7630218,06; 4804051,18; 35=7630248,15; 
4804035,17; 36=7630230,79; 4804044,41; 
37=7630254,52; 4804005,39; 38=7630267,50; 
4803967,18; 39=7630300,84; 4803908,76; 
40=7630325,24; 4803887,83; 41=7630405,23; 
4803848,57; 42=7630458,88; 4803839,70; 
43=7630658,53; 4803863,58; 44=7630649,70; 
4803824,74; 45=7630648,59; 4803772,91; 
46=7630631,27; 4803726,93; 47=7630616,77; 
4803677,34; 48=7630599,81; 4803646,63; 
49=7630544,62; 4803533,29; 50=7630508,75; 
4803491,32; 51=7630476,81; 4803461,69; 
52=7630438,10; 4803433,96; 53=7630337,32; 
4803407,67; 54=7630240,31; 4803372,18; 
55=7630144,88; 4803319,72; 56=7630091,07; 
4803277,56; 57=7630025,96; 4803212,21; 
58=7629951,64; 4803149,82; 59=7629798,77; 
4803065,22; 60=7629753,44; 4803044,97; 
61=7629667,69 4803065,91; 62=7629546,86; 
4803111,49; 63=7629467,79; 4803155,39; 
64=7629377,64; 4803200,34; 65=7629341,24; 
4803208,26; 66=7629311,10; 4803128,27; 
67=7629294,28; 4803119,67; 68=7629302,62; 
4803103,15; 69=7629236,35; 4803069,42; 
70=7629107,40; 4803003,40; 71=7629027,26; 
4802931,57; 72=7629016,87; 4802915,31; 
73=7629007,37; 4802898,94; 74=7628997,64; 
4802889,53; 75=7628978,97; 4802881,80; 
76=7628946,47; 4802883,13; 77=7628864,66; 
4802894,58; 78=7628816,23; 4802897,78; 
79=7628758,89; 4802889,98; 80=7628726,37; 
4802902,12; 81=7628710,64; 4802920,52; 
82=7628689,57; 4802960,27; 83=7628690,76; 
4803015,59; 84=7628689,00; 4803046,56; 
85=7628669,60; 4803140,80; 86=7628658,62; 
4803168,05; 87=7628637,30; 4803189,10; 
88=7628608,52; 4803201,60; 89=7628586,31; 
4803201,76; 90=7628563,31; 4803195,57; 
91=7628531,26; 4803176,54; 92=7628492,40; 
4803150,50; 93=7628445,99; 4803118,94; 
94=7628423,14; 4803110,87; 95=7628368,54; 
4803104,73; 96=7628348,68; 4803090,76; 

97=7628272,25; 4803050,02; 98=7628176,53; 
4803020,98; 99=7628158,41; 4803013,50; 
100=7628152,07; 4803024,91; 101=7628184,74; 
4803042,78; 102=7628232,24; 4803098,05; 
103=7628236,00; 4803108,68; 104=7628236,52; 
4803125,52; 105=7628231,98; 4803139,47; 
106=7628226,38; 4803142,40; 107=7628164,63; 
4803209,88; 108=7628096,47; 4803281,30; 
109=7628083,69; 4803304,40; 110=7628077,00; 
4803329,93; 111=7628076,81; 4803356,33; 
112=7628083,12; 4803381,95; 113=7628095,55; 
4803405,24; 114=7628113,34; 4803424,74; 
115=7628161,73; 4803454,20; 116=7628174,08; 
4803464,41; 117=7628225,74; 4803539,68; 
118=7628265,24; 4803638,60; 119=7628271,78; 
4803652,57; 120=7628317,72; 4803734,44; 
121=7628326,78; 4803744,68; 122=7628356,87; 
4803760,17; 123=7628384,06; 4803760,10; 
124=7628464,01; 4803742,33; 125=7628485,88; 
4803735,03; 126=7628564,67; 4803699,57; 
127=7628580,10; 4803697,35; 128=7628626,23; 
4803708,32; 129=7628645,77; 4803710,39; 
130=7628665,03; 4803706,48; 131=7628721,57; 
4803672,84; 132=7628741,78; 4803667,51; 
133=7628790,12; 4803682,60; 134=7628806,45; 
4803685,81; 135=7628895,21; 4803690,05; 
136=7628919,29; 4803685,32; 137=7628934,15; 
4803678,38; 138=7628947,38; 4803668,70; 
139=7628963,13; 4803649,88; 140=7628979,97; 
4803617,14; 141=7628987,14; 4803609,45; 
142=7629012,73; 4803597,74; 143=7629017,72; 
4803626,69; 144=7629026,67; 4803638,83; 
145=7629039,95; 4803645,98; 146=7629107,31; 
4803655,75; 147=7629104,73; 4803673,02; 
148=7629105,71; 4803692,44; 149=7629110,66; 
4803706,59; 150=7629132,67; 4803711,85; 
151=7629145,29; 4803713,03; 152=7629163,71; 
4803794,10; 153=7629195,60; 4803874,82; 
154=7629225,64; 4803909,49; 155=7629246,49; 
4803930,06; 156=7629272,54; 4803947,14; 
157=7629302,75; 4803962,75; 158=7629323,43; 
4803971,35; 159=7629353,45; 4803979,93; 
160=7629379,53; 4803983,23; 161=7629405,81; 
4803983,60.

Површина обухваћена изменом и допуном плана 
износи: 170 хектара 62 ара.

Обухваћени  простор  се  налази  на  истоименом 
локалитету „Јабучко равниште”, који је већим делом са 
западне стране приступног пута из правца Црног Врха 
и  мањим  делом  са  источне  стране  планираног 
приступног пута из правца Мирковаца.

Граница полази од локалног пута Л-16 Црни Врх-Кална 
северозападно од локалитета Дебели Рт, а затим се 
пружа источно преко локалитета Дебели рт у дужини 
од око 1000m, паралелно, на удаљености од око 100m 
северно  од  постојећег  приступног  пута  ка 
планинарском дому Бабин Зуб 100m, затим скреће ка 
југоистоку  у  дужини  од  око  150m до  локалитета 
Дојкино врело, а одатле поново на исток око 350m где 
излази на гребен и сусреће се са границом општина 
Књажевац и Пирот. Одатле граница иде југозападно по 
граници између две општине спуштајући се гребеном 
преко  коте  1629  до  изохипсе  1630m  н.в.  одакле 
граница  иде  североза-падно  спуштајући  се  до 
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изохипсе 1560, одатле граница иде прво југозападно, а 
потом  западно,  генерално  пратећи  терен  између 
изохипси  1540  и  1570,  након  око  800m  скреће  ка 
северу, прелази поток (и замочварено тло на јабучком 
равништу), а затим скреће ка југозападу дуж изохипсе 
1460m, а након 450m скреће ка северу. Граница потом 
окреће  ка  северозападу,  пратећи  изохипсу  1440m  у 
дужини од око 260m када скреће ка северу и даље по 
изохипси  у  дужини  од  око  470m  где  се  укршта  са 
локалним  путем  за  Ћуштицу.  Од  ове  тачке  гранца 
пратећи конфигурацију терена има правац ка истоку у 
дужини од око 730m где се ломи и мења правац ка 
североистоку у дужини од око 600m до почетне тачке, 
и укрштања са локалним путем Л-16.

Списак обухваћених катастарских парцела налази 
се  на  листовима  Катастарског  радног  оригинала 
Општина Књажевац:

Катастарска  општина  Књажевац,  размера  1:  2500 
(Оверени  оригинали  налазе  се  у  књизи  2  - 
Документација плана)

Предметно  подручје  обухвата  следеће  катастарске 
парцеле:

Катастарска општина Ћуштица, катастарске парцеле 
број (целе): 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 4046, 4052, 
4053, 4054, 4055/1,4055/2, 4056, 4059, 4061, 4062, 
4063, 4064, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067, 4068, 4069, 
4070/1, 4070/2, 4071, 4072/1, 4072/2, 4073/1, 4073/2, 
4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 
4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4097, 4098, 4099. 
Катастарске парцеле број (делови): 240/1, 240/2, 241, 
244, 242, 3970, 3972, 3967, 3969 3959/1, 3978, 3979, 
3981, 4045, 4047, 4050, 4051, 4060, 4089, 4090, 4091, 
4096, 4100 и 6991.

Катастарска општина Црни Врх, катастарске парцеле 
број (целе): 8762, 8763, 8844, 8845, 8846, 8847, 8849, 
8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 
8859,8860, 8861 и 8863. Катастарске парцеле број 
(делови): 8761, 8764, 8765 (део), 8832, 8834, 8836, 
8841, 8842, 8843, 8848, 8862, 8864 и 8867.

У случају не слагања пописа катастарских парцела и 
графичког  прилога  (копија  катастарског  радног 
оригинала  у  дигиталном  облику),  меродавн  је 
графички прилог.

Члан 3.

 КОНЦЕПЦИЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Концепт туристичког ризорта по карактеру, квалитету, 
квантитету  и  положају  доминантно  је  заснован  на 
савременим  тржишним  критеријумима  тражње, 
конкурентности  и  маркетинга  туристичке  понуде,  у 
контексту  актуалних  трендова  развоја  планинског 
туризма,  и  посебно  интересовања  иностраних 
инвеститора  за  улагања  у  Србији,  водећи  рачуна  о 
природним вредностима, условима и ограничењима.

Туристички ризорт предвиђен је као поливалентни, 
интегрални планински комплекс са програмским 
нагласком на ексклузивном,  високо комерцијалном 
туризму. Садржаји рекреације и спорта, јавних служби 
и услуга,  као и саобраћајне и техничке 
инфраструктуре,  предвиђени су такође у високом 
стандарду.  Посебну специфичност ризорту ће дати 

планирани спортско-рекреативни,  рекреативно-
забавни, комерцијални и културни садржаји (посебно 
главног Визитор центра Парка природе у функцији 
разноврсних облика истраживања и презентације и 
популаризације природних и створених вредности као 
и различитих тематских садржаја Парка, у чему ће 
важну надлежност имати стараоц Парка природе ЈП 
„Србијашуме” у  сарадњи  са  Заводом  за  заштиту 
природе и др.).

Локалитет прве  фазе  туристичког  ризорта  „Јабучко 
равниште” планиран са капацитетом од око  6000 
лежаја и утврђује се са следећим садржајима и 
капацитетима:

• Туристичких  лежаја  укупно  око  6000;  од  100%   
лежаја око 60% или око 3600 предвиђено је за скијаше 
и  око  40%  или  око  2400  за  нордијске  скијаше  и 
нескијаше;  лежаји  су  процентуално  распоређени  по 
следећим оквирним групацијама (искључиво у зони III 
степена заштите Парка природе):
хотелу са конгресним центром - око 540 лежаја или око 
9%;
мањим хотелима - око 700 лежаја или око 11%;
хотелско-апартманском насељу - око 2220 лежаја или 
око 37%;
вишепородичним апартманима-пансионима - око 1980 
лежаја или око 33%;
једнопородичним кућама - око 540 лежаја или око 9%;
у  комерцијално  туристичким  садржајима  (мотел  и 
ресторан) – око 50 лежаја или око 1%;

• Дневних излетника око 2000  , од тога око 1600 
скијаша или око 80% и око 400 нескијаша или око 
20%;

• Службених  лежаја -  око 5% од броја туристичких   
лежаја - укупно око 300, и то већим делом у посебном 
објекту/објектима заједничког службеног смештаја око 
290 и минималним бројем у техничкој бази око 10;
• Запослених  -  око  900  (15% од  броја  туристичких   
лежаја) и 70 у техничкој бази, укупно око 970 сталних.
• Ј  авне  службе  и  сервиси  у  комплексу  ризорта   
обухватају: посебне службе-горска служба спасавања, 
противпожарна служба, служба за одржавање путева; 
саобраћај-аутобуска станица и паркинзи, организовани 
јавни  превоз;  занатски  сервиси-техничка  база 
скијалишта  (радионице,  магацини,  гараже  и  др.), 
сервиси спортске опреме, пратећи сервиси смештаја и 
угоститељства,  сервиси  одржавања  објеката  и 
комуналне  опреме  и  др.;  здравство-амбуланту  и 
апотеку;  социјално  старање-обданиште;  култура  и 
забава-главни  Визитор  центар  Парка  природе 
(намењен за презентацију вредности Парка природе, 
музеј  Парка  природе,  презентација  рекреативне 
понуде у простору, програми едукације, истраживачки 
пункт,  продавница  сувенира  и  карата,  интернет 
центар, пункт управе Парка природе и др.), културни и 
забавни  садржаји  и  др.;  администрација-централна 
рецепција  ризорта,  путничко-туристичке  агенције, 
банке  са  мењачницама,  пошта,  станица  полиције  и 
др., уз комплетне садржаје трговине, угоститељства и 
др.
• Трговачки  садржаји  обухватају:  комерцијалне   
услуге,  објекате хране и пића,  који ће углавном бити 
смештени у  склопу самих смештајних објеката  (ниво 
приземља  у  „кондотелима”  туристичког  „села”),  а 
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предвидеће  се  и  неколико  објеката  намењених 
искључиво комерцијалним и сервисним садржајима; с 
обзиром  на  величину  ризорта,  а  у  циљу  лакшег 
сналажења,  прва  фаза  изградње  укључиваће  и 
централну рецепцију и информацијски центар, што ће 
гостима,  одмах  по  доласку,  омогућити  да  се  лакше 
оријентишу и пронађу свој смештај. 
• Комплекс прве фазе туристичког ризорта „Јабучко   
равниште”  се  са  капацитетом  од  око  8000 
једновремених  скијаша,  6000  стационарних  и  2000 
скијаша  излетника  наслања  на  секторе  1  алпског 
скијалишта  „Голема  река”  и  сектор  2.  алпског 
скијалишта  „Топли  До”  са  32  жичаре  (са  правцем 
прескијавања  преко  Рудина,  Бабиног  зуба,  Ракитске 
горе и даље ка главном скијалишту),  са полазима 5 
планираних  жичара  (две  4/6  седежнице  и  три  ски 
лифта) и друге инсталације укупног капацитета од око 
9000 успона на час и исходиштима алпских ски-стаза. 
Капацитет алпског скијалишта, у броју једновремених 
скијаша  на  подручју  прве фазе туристичког  ризорта, 
биће  обрачунат  по  стандарду  од  200m2 алпске  ски-
стазе по једном скијашу. Локација туристичког ризорта 
није у директном контакту са планираним квалитетним 
алпским  скијалиштем,  већ  се  са  њим  повезују 
системом  жичара  и  дужих  помоћних  ски-стаза,  на 
равном  или  благо  нагнутом  терену  присојних 
експозиција  (што  захтева  често  вештачко 
заснеживање стаза). У првој фази развоја ризорт има 
улазе у скијалишта за све алпске скијаше/сноубордере 

смештене у оквиру ризорта и дневне излетнике, док су 
у  другој  фази  за  скијаше/сноубордере  -  дневне 
излетнике  предвиђени  и  други  посебни  улази  ван 
смештајног комплекса ризорта у оквиру потенцијалних 
околних туристичких центара, насеља и пунктова (пре 
свега из правца „Големе Река”  и „Топлог Дола”).  На 
локалитету су предвиђени и полигони школе скијања 
као и ролер полигон. 
• Од  спортско-рекреативних  садржаја,  у  оквиру   
комплекса  прве  фазе  туристичког  ризорта  „Јабучко 
равниште”  предвиђени  су:  посебни  летњи 
рекреативно-забавни  комплекси  са  базенима  и 
акваганима за одрасле и децу,  са теренима за мале 
спортове, тенис и сквош, теренима за забаву одраслих 
и деце (куглана, мини-голф, дечија игралишта и др.); у 
зимском периоду планирани су терени и беби-лифтови 
за школе скијања (зона за скијаше почетнике и игре на 
снегу)  дечија  санкалишта,  клизалишта  за  децу  и 
одрасле;  и  др.;  за  целогодишње  коришћење 
планиране су „spa & water park” и рекреациони центар 
(са велнес третманима, поливалентна сала у функцији 
спорта  и  рекреације  и  др.);  у  склопу  комплекса 
предвиђена  су  полазиште/терминали  и  транзитни 
пунктови жичара, алпских, сноуборд и нордијских ски-
стаза  (у  зимском  периоду),  односно  излетничких  и 
планинарских стаза (у летњем периоду) и др. 

Биланс корисника локалитета прве фазе 
туристичког ризорта „Јабучко равниште” дат је у 
табели 1.

Табела 1: Биланс корисника

Укупан број корисника

туристички лежаји 6000

службени лежаји 300

дневних излетника 2000

запослених 970

Укупан максимални број једновремених корисника 9270

Основне просторне поставке

Сви  садржаји  су  ослоњени  на  главну 
саобраћајницу  која  чини  саобраћајну  кичму 
туристичког  насеља.  Из  ове  саобраћајнице  се 
приступа,  помоћу  секундарних  саобраћајница,  свим 
осталим садржајима који нису непосредно приступачни 
са  ње  саме.  У  оквиру  већих  парцела  могу  да  се 
формирају  интерне  саобраћајнице  ради  приступања 
смештајним  и  другим  садржајима.  Обилазна 
саобраћајница служи за транзитни саобраћај обзиром 
на  велики  број  улива  и  излива  на  главној 
саобраћајници. Централни део локалитета је планиран 
тако  да  се  у  њему  најмање  осећа  утицај  моторног 
саобраћаја  тако  да  је  планом  остварен  велики 
пешачки  простор  а  паркирање  је  предвиђено  у 
подземним гаражама испод објекта са приступима из 
интерних саобраћајница. 

Пешачке  површине  у  централној  зони  чине 
континуалну  целину  у  оквиру  које  су  поплочане 
површине,  зелене  површине,  игралишта  за  децу, 
водене  површине  и  слично.  У  приземљима објеката 

налазе  се  продавнице,  ресторани,  галерије  и  други 
садржаји  јавног  коришћења.  Пошто  су  предвиђени 
објекти  у  низу  идеја  је  да  имају  карактер  улице  са 
обавезним надкривеним деловима у оквиру габарита 
објекта или формирањем континуалних надстрешница 
-тремова. 

Зоне вишепородичних  апартмана -  пансиона 
су  планиране  као  простори  са  мањим  објектима  у 
павиљонском  систему  појединачно  постављених  или 
повезаних  пасарелама  и  заузимају  ободне  локације 
око централне зоне. Зона хотела је такође на ободу 
центра и за њу су предвиђене четири локације у низу 
тако да се на тај начин добија просторна целина. Зона 
индивидуалних једнопородичних кућа је издвојена као 
мирнија и састоји се из неколико целине. Ова зона се 
наслања  на  скијалиште  тако  да  је  обезбеђена  лака 
приступачност стазама.

Спортски садржаји и СПА центар, покривени и 
отворени,  налазе  се  у  оквиру  хотелско-апартманског 
насеља и наслањају се на саобраћајницу С2.

Основни просторни концепт плана је тежио ка 
мултифункционалности,  преклапању  садржаја  али  и 
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одређеној  хијерархији.  Све  укупно  требало  би  да 
подржи  концепт  спајања  два  принципа:  реда  и 
спонтаности.  Цео  комплекс  туристичког  насеља  је 
замишљен као прожимање новостворених вредности и 
природних одлика,  разноврсне изградње и зеленила, 
воде, топографије и визура.

Члан 4.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
ЗЕМЉИШТА
Укупна површина локалитета – 170,62 ha (100%); 
бруто густина макс 36 корисника/ha;

• Грађевински рејон локалитета - укупно 95,75 ha 
или 56,12% површине локалитета;

• Површине јавне намене - укупно 54,12 ha, или 
56,52% грађевинског рејона,од тога:

- Јавне површине за потребе здравства и 
државних органа (полиције и ватрогасне службе), 
културе и информатике (Центар за посетиоце Парка 
природе) и др.- укупно 1,05 ha (1,94%);

- Јавни путеви и улице, техничка база 
скијалишта, коридоре инфраструктуре, пешачке стазе, 
паркинзи и др. – укупно 16,23 ha (29,99 %); и

- алпско скијалиште са полигоном ски-школе и 
ролер полигоном  и зоном акумулације – део 
обухваћен подручјем Плана 36,84 ha (68,07%).
• Површине осталих намена са интерним улицама и 

др. – укупно 41,63 ha, или 43,48% грађевинског 
рејона (100%); или 142 корисник/ha, под комплексом 
хотела, минихотела, туристичко село, 
вишепородичне куће, једнопородичне куће, 

службени смештај, пансионе, са рекреационим 
полигоном.

• Слободне и зелене површине 74,87 ha (43,88% 
локалитета). С обзиром да алпско скијалиште и 
полигони ски-школа ван зимске сезоне такође 
представљају пашњачко-ливадске површине, 
укупне слободне зелене површине захватају 106,48 
ha, или 62,41% локалитета.

У  прилогу,,План  парцелације  јавних  површина  са 
смерницама за спровођење” (карта 4.1 и 4.2) дати су 
геодетски  елементи  за  обележавање  парцела,  а  у 
прилогу  Регулационо  нивелациони  план  са 
убанистичким  решењем  саобраћајних  површина  и 
аналитичко  геодетским  елементима  (карта  3) 
дефинисани  су  плански  елементи  и  то:  осовине 
саобраћајница  са  координатама  темена,  фронтови 
парцела  јавне  намене,  површинама  парцела, 
регулационим  линијама,  нивелацијом,  индексом 
изграђености, индексом заузетости, бруто површином 
под  објектом,  бруто  развијеном  грађевиском 
површином.

Овим  планом  утврђене  су  следеће  површине  јавне 
намене  за  изградњу  објеката,  сходно  Закону  о 
експропријацији  („Службени гласник РС”, бр.  53/95  и 
20/09),  и  то  у  области:  комуналних  делатности  и 
здравства,  државних  органа  (полиције  и  ватрогасне 
службе); културе и информатике; спорта, саобраћајне, 
енергетске и комуналне инфраструктуре.

Члан 5.

Измена  и  допуна  Плана  који  је  израдио 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије усваја се 
у следећем садржају: 
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А.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА....................................................................................................1
А.2. ОБУХВАТ ПЛАНА ................................................................................................................................................................3
А.2.1. Границе и површина обухвата.........................................................................................................................................3
А.2.2. Постојећа  намена земљишта и стање изграђености....................................................................................................5
А.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ...........................................................................................................................................5

А.3.1. Правни основ...............................................................................................................................................................5
А.3.2. Плански основ .............................................................................................................................................................6
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КЊИГА II – ДОКУМЕНТАЦИЈА

Садржај:

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко 
равниште“ на Старој планини („Службени лист општине Књажевац” бр.5/10)
Концепт измена и допуна плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште” на 
Старој планини (верификован 08.0.2010.)
Извод из Просторног плана Парка природе и туристичке регије Стара планина („Службени гласник РС” бр. 
115/08) Карта 1 Р 1: 2 500
Илустративно решење Карта 2 Р 1: 2 500 
Катастарско-топографски план локације „Јабучко равниште” (Р 1:1000/Р 1:2500)
Елаборат – Завод за фотограметрију „Геоинжењеринг” а.д. Београд – Израда КТП у размери 1:1000/1:2500 за 
планско подручје Урбанистичког плана (списак координата), (03-938 од 11.11.2008.)
Одлука о изради Плана детаљне регулације („Службени лист општине Књажевац” бр.9/08)
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист општине Књажевац” 
бр.9/08)
ПРОЈЕКАТ – истраживања терена за израду геолошко-геотехничке и хидрогеолошке документације за потребе 
плана детаљне регулације I фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште” на Старој планини; „Гецо-
инжењеринг” д.о.о. Београд (68/08 од 08.12.2008.)

УСЛОВИ и САГЛАСНОСТИ КРО:
1. „Телеком Србија” (4978-73245/1 од 23.03.2009.; 2134-133570/3 од 27.10.2008.; 2134-133570/1-СВ од 

22.08.2008.)
2. ЈП „Бабин Зуб” Књажевац (350-33/2008-04 од 07.10.2008.)
3. ЈП Скијалишта Србије (6565 од 16.09.2008.) 
4. ЈВП „Србијаводе” Београд (412/2-08 од 08.09.2008.)
5. ЈКП „Стандард” Књажевац (81 од 06.06.2007.)
6. „Републички хидрометеоролошки завод” (92-III-68/2008 од 21.08.2008.; 92-II-201 од 08.09.2008. )
7. „Републички сеизмолошки завод” (021-732/08 од 14.08.2008.)
8. „Завод за заштиту споменика културе Ниш” (1013/2 од 23.09.2008.)
9. „Завод за заштиту природе Србије” (03-197/2 од 21.08.2008. и 03-113/2 од 16.06.2009. односно 03-

113/5 од 02.07. 2009.)
10. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електропривреда Србије” – „Југоисток” 

д.о.о. (7578/1 од 25.08.2008.)
11. Министарство одбране – сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру (3443-3 од 

15.08.2008.)
12. Република Србија Министарство унутрашњих послова – сектор за заштиту и спасавање (217 од 

18.08.2008.)
Посебан  елаборат:  Стратешка  процена  утицаја  на 
животну  средину  измена  и  допуна  Плана  детаљне 
регулације  прве  фазе  туристичког  ризорта  Јабучко 
равниште  на Старој планини

Члан 6.

         Састави део ове Одлуке је Решење о давању 
сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја 
измена и допуна Плана детаљне регулације прве фазе 
туристичког  ризорта  “Јабучко  Равниште”  на  Старој 
планини, на животну средину.

Члан 7.

О  спровођењу  ове  Одлуке  стараће  се 
Одељење  за  урбанизам,  комуналне  делатности  и 
инспекцијске  послове,  ЈП  «Дирекција  за  развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац 
и  други  органи  и  организације,  свако  из  своје 
надлежности.

                                 

Члан 8.
            

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у  «Службеном  листу  општине 
Књажевац».

Број: 350- 48/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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 На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  («Сл.  гласник  РС»,  број   25/00,   25/02, 
107/05,  108/05,  и  123/07),   члана   18.  Одлуке  о 
усаглашавању организације рада  јавног  комуналног 
предузећа   „Стандард“   Књажевац   («Сл.  лист 
општина»,  14/97,14/98,   3/99,  12/03,  10/05,  15/06  и 
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„Службени  лист  општине  Књажевац“  бр.  5/2009  и 
7/2010),  и  члана  30.  Статута  општине  Књажевац 
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 4/2009)  Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној 03.11.2010. 
године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут о изменама 
и допунама Статута  ЈКП «Стандард»  Књажевац бр. 
2231 од 28. јуна 2010. год. 

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

3.  Решење  доставити:  ЈКП  „Стандард“ 
Књажевац,  Одељењу  за  привреду  и  друштвене 
делатности и архиви Општинске управе Књажевац.

Број: 023-13/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На  основу  члана  27.  Закона  о  јавним 
предузећима  и  обављању  делатности  од  општег 
интереса  («Сл.  гласник  РС»,  број   25/00,   25/02, 
107/05,  108/05,  и  123/07),   члана   15.  Одлуке  о 
оснивању јавног комуналног предузећа за производњу 
и  снабдевање паром и топлом водом  „Топлана“   у 
Књажевцу  («Сл. лист општина», 14/98, 5/2000, 10/05 и 
„Службени  лист  општине  Књажевац“  бр.  5/2009  и 
7/2010),  и  члана  30.  Статута  општине  Књажевац 
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 4/2009)  Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној 03.11.2010. 
године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут о изменама 
и допунама Статута   ЈКП «Топлана»  Књажевац бр. 
262  који је усвојен на седници Управног одбора од 23. 
јуна 2010. год. 

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

3.  Решење  доставити:  ЈКП  „Топлана“   у 
Књажевцу,  Одељењу  за  привреду  и  друштвене 
делатности и архиви Општинске управе Књажевац.

Број: 023-19/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На основу  28 Закона о култури („Сл. гласник 
РС“ бр. 72/2009) члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009)  члана 10. 
Одлуке  о   усаглашавању  организације  рада  Дома 
културе  „Књажевац“  у  Књажевцу  са  постојећим 
прописима(«Сл.  лист  општина»,  14/97,  10/97,  10/99, 
15/01, 8/05 и „Службени лист општине Књажевац“ бр. 
5/09 и 7/2010),  и  Скупштина  општине Књажевац на 
седници одржаној 03.11.2010. године,  донело је

Р Е Ш Е Њ Е   

1.  ДАЈЕ  СЕ   сагласност  на  Статут  Дома 
културе  „Књажевац“  у  Књажевцу   бр.  180/2  који  је 
усвојен на седници Управног одбора од  18.  августа 
2010. год. 

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

3.  Решење  доставити:  Дому  културе 
„Књажевац“  у   Књажевцу,  Одељењу  за  привреду  и 
друштвене  делатности  и  архиви  Општинске  управе 
Књажевац.

Број: 022-33/2010-01
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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На основу  28 Закона о култури („Сл.гласник 
РС“  бр.  72/2009)  и  члана  30.  Статута  општине 
Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ бр. 4/2009)  а 
у  вези   Одлуке  о  оснивању  Народне  библиотеке 
„Његош“ у Књажевцу(«Сл. лист општина», 3/95, 7/96, 
14/97,  3/98,  10/05  и  „Службени  лист  општине 
Књажевац“ бр. 5/09 и 7/2010), и Скупштина  општине 
Књажевац  на  седници  одржаној  03.11.2010.  године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Статут  Народне 
библиотеке  „Његош“  у  Књажевцу   бр.  70/2  који  је 
усвојен на седници Управног одбора од  30.  августа 
2010. год. 

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

3.  Решење  доставити:  Народној  библиотеци 
„Његош“  у  Књажевцу,  Одељењу  за  привреду  и 
друштвене  делатности  и  архиви  Општинске  управе 
Књажевац.

Број: 022-36/2010-01      
03.11.2010. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р. 
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