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1
Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Скупштина општине
Број: 404 -108/2018-01
Дана: 07.11.2018. године
Књажевац
На основу члана 40-42. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Сл. гласник
РС“ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 9. став
3. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), члана 2. став 1. тачка
5) и члана 18а. став 6. Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Књажевац
(''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 14/2017 и
17/2017) и члана 4. став 2. Одлуке о начину
обављања градског и приградског превоза путника
на територији општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'', бр. 17/2017), у поступку јавноприватног партнерства са елементима концесијеповеравање обављања делатности градског и
приградског линијског превоза путника у копненом
друмском саобраћају на територији општине
Књажевац, у целини, једном приватном партнеру,
Записника о оцени пристиглих понуда и утврђивању
предлога одлуке о избору најповољније понуде, број
404-106/2018-01 од дана 29.10.2018. године,
давалац концесије, Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној дана 07.11.2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде у поступку
поверавања обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника у
копненом друмском саобраћају на територији
Општине Књажевац

1.

У поступку јавно-приватног партнерства са
елементима концесије- поверавање
обављања комуналне делатности градског
и приградског линијског превоза путника у
копненом друмском саобраћају на
територији општине Књажевац, као
најповољнија понуда бира се понуда
понуђача доо ''Мото боем транс'' из
Неготина, ул. Бадњевска бб, МБ 20490594,
ПИБ 106156606, број понуде 396 од дана
19.10.2018. године.

2.

Предмет концесије је су услугеповеравање обављања комуналне
делатности градског и приградског
линијског превоза путника у копненом
друмском саобраћају на територији
општине Књажевац, у целини, једном
приватном партнеру, на период од 8
година.

3.

Комунална делатност градског и
приградског превоза путника на територији

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
Општине Књажевац обављаће се у режиму
превоза (линије, релације, стајалишта,
броја полазака, врста возила и др.)
детаљно утврђеним јавним уговором у
предметном поступку, и то на линијама:

1. Књажевац - Каличина – Валевац –
Дречиновац – Стогазовац – Књажевац,
2. Књажевац - Каличина – Валевац –
Лепена – Доња Соколовица – Бучје ––
Зубетинац –- Влашко Поље – Књажевац,
3. Књажевац - Горње Зуниче – Доње Зуниче
– Јелашница– Јаковац– Минићево–
Књажевац,
4. Књажевац - Горње Зуниче – Доње
Зуниче– Горње Зуниче – Берчиновац –
Горње Зуниче – Књажевац,
5. Минићево - Дреновац – Минићево –
Витковац – Петруша (испред моста) –
Ошљане Клисура – Ново КоритоМинићево– Минићево,
6. Књажевац-Трговиште – Штрбац – Доња
Каменица– Горња Каменица – Кална–
Књажевац,
7. Књажевац– Саставак – Грезна –
Саставак - Булиновац – Вина- Књажевац,
8. Књажевац– Саставак – Балановац –
Васиљ – Књажевац,
9. Књажевац - насеље Сува - Ргоште –
Подвис – Орешац –Књажевац,
9а. Књажевац - насеље Сува - Ргоште –
Подвис – Орешац – Миљковац – Књажевац,
10. Књажевац - Штипина – Потркање–
Равна– Дебелица– Трновац – Минићево –
Књажевац,
11. Књажевац – Штипина – Књажевац,
12. Књажевац – Жлне – Понор – Крента –
Мучибаба – Књажевац,
13. Књажевац – Саставак – Слатина –
Зоруновац – Бањски Орешац,
14. Књажевац - Саставак – скретање за
Шуман Топлу – Скробница – Књажевац,
15. Књажевац – Глоговац – Сврљишка
Топла - Бели Поток,
16. Књажевац– Трговиште – Жуковац –
Горња Соколовица – Градиште –
Књажевац,
17. Кална – Јаловик Извор – Шести Габар –
Кална,
18. Кална – Иново - Вртовац – Балта
Бериловац – Црни Врх– Балта Бериловац –
Ћуштица – Балта Бериловац – Вртовац Иново – Кална,
19. Спомен парк – базен ''Бањица''.
Број и сатница полазака и долазака возила
на успостављеним линијама и други
елементи које садржи ред вожње биће
утврђени регистрованим и овереним редом
вожње од стране Наручиоца, у складу са
режимом превоза (линије, релације,
километража, стајалишта, број полазака,
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врста возила и др.) из Концесионог акта за
поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
територији Општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'', бр. 16/2018), као и
школским календаром, на начин, по
поступку и роковима прописаним Одлуком о
начину обављања градског и приградског
превоза путника на територији Општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'',
бр. 17/2017).
Јавни уговор о поверавању обављања
комуналне делатности градског и
приградског линијског превоза путника у
копненом друмском саобраћају на
територији општине Књажевац закључује се
на период од осам година, почев од
наредног дана од дана регистровања реда
вожње.
Поступак који је спроведен јесте поступак
јавно-приватног партнерства са
елементима концесије, у складу са
одредбама Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама и другим
прописима.
У предметном поступку примљена је једна
понуда- доо ''Мото боем транс'' из Неготина,
ул. Бадњевска бб, МБ 20490594, ПИБ
106156606, број понуде 396 од дана
19.10.2018. године.
Критеријум за избор најповољније понуде је
''најнижа понуђена цена''.
Посебни услови које треба да испуњава
приватни партнер током трајања уговора
дефинисани су као додатни услови за
учешће у поступку у Конкурсној
документацији број 404-92/2018-02 од дана
19.09.2018. године и Јавним позивом за
прикупљање понуда за избор најповољнијег
учесника за давање концесије за
поверавање обављања делатности
градско-приградског превоза путника на
територији Општине Књажевац на период
од 8 година, бр. 404-72/2018-01 од дана
17.08.2018. године и бр. 404-72-2/2018-01
од дана 17.09.2018. године, конкретизовани
као стручни, технички, лични и еколошки
услови, док се докази о испуњењу
наведених услова налазе у понуди
изабраног понуђача, број понуде 396 од
дана 19.10.2018. године.
Јединична цена по пређеном километру из
понуде изабраног понуђача коју је давалац
концесије прихватио износи:
а) Цена по пређеном
аутобус:
125,00 динара без ПДВ-а,
137,50 динара са ПДВ-ом.

километру

за

б) Цена по пређеном километру за мали
аутобус:
102,00 динара без ПДВ-а,
112,20 динара са ПДВ-ом.
Укупна цена услуге градског и приградског
превоза путника на територији општине
Књажевац износи:
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а) На годишњем нивоу:
43.002.470,40 динара без ПДВ-а,
47.302.717,44 динара са ПДВ-ом.
б) У периоду важења уговора (8 година):
344.019.763,20 динара без ПДВ-а,
378.421.739,52 динара са ПДВ-ом.
10. Јавни уговор не може бити потписан пре
истека периода мировања, који износи 15
дана од дана достављања ове Одлуке
изабраном понуђачу.
11. Изабрани понуђач је у обавези је да
потпише јавни уговор о поверавању
обављања комуналне делатности градског
и приградског линијског превоза путника у
копненом друмском саобраћају на
територији општине Књажевац у року од 8
дана од дана достављања јавног уговора,
потписаног и овереног од стране
председника Општине Књажевац, са
понудом за потписивање истог.
12. Одлуку доставити: изабраном понуђачу доо
''Мото боем транс'' и а/а, а објавити на
Порталу јавних набавки, званичној интернет
презентацији Општине Књажевац и у
''Службеном листу општине Књажевац''.
Образложење
Одредбама члана 40. став 1. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Сл. гласник
РС“ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) прописано је
да давалац концесије доноси одлуку о избору
најповољније понуде за коју ће понудити
потписивање јавног уговора о концесији. Члан 42.
истог Закона садржи одредбу којом се прописује
садржина одлуке о избору најповољније понуде.
У члану 9. став 3. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и
104/2016), прописано је да се поверавање
обављања комуналне делатности врши на основу
одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о
начину обављања комуналне делатности и уговора
о обављању комуналне делатности, осим када се
оснива јавно предузеће.
Одлука о комуналним делатностима на
територији општине Књажевац (''Сл. лист општине
Књажевац'', бр. 14/2017 и 17/2017) у члану 2. став 1.
тачка 5) дефинише градски и приградски превоз
путника као комуналну делатност, док је у члану
18а. став 6. исте Одлуке прописано да наведену
делатност обавља вршилац комуналне делатности
коме се иста повери у складу са одредбама закона
којим се уређује јавно-приватно партнесртво и
концесије.
Одредбама члана 4. став 2. Одлуке о начину
обављања градског и приградског превоза путника
на територији општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'', бр. 17/2017), прописано је,
између осталог, да се поверавање обављања
делатности превоза путника врши на основу одлуке
Скупштине општине Књажевац и уговор о
поверавању закљученог са превозником, као и да се
на поступак поверавања обављања делатности
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примењују одредбе закона којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије.
Скупштина општине Књажевац донела је дана
07.12.2017. године Одлуку о покретању поступка
поверавања обаваљања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на
територији Општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства, са или без елемената
концесије (''Сл. гласник РС'', бр. 17/2017). Истом
Одлуком именован је и Стручни тим за припрему
пројекта о поверавању обаваљања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника
на територији Општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства и обављање осталих
послова (у даљем тексту: Стручни тим).
Стручни тим припремио је Концесиони акт за
поверавање обављања делатности градског и
приградског превоза путника на територији Општине
Књажевац, бр. 352-46/2018-01 од дана 18.04.2018.
године и дана 03.05.2018. године. године исти
послао на сагласност Комисији за јавно-приватно
партнерство Владе Републике Србије.
Комисија за јавно-приватно партнерство Владе
Републике Србије дала је дана 20.06.2018. године
позитивно мишљење на пројекат, број Мишљења
138/2018.
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној дана 17.07.2018. године, донела је Одлуку
о усвајању Концесионог акта за поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Књажевац (''Сл.
гласник РС'', бр. 16/2018). На истој седници донета
је Одлука о измени Одлуке о покретању поступка
поверавања обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на
територији Општине Књажевац, по моделу
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јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије (''Сл. гласник РС'', бр. 16/2018), након чега
су се стекли услови за расписивање поступка за
избор приватног партнера за поверавање
обављања комуналне делатности градског и
приградског линијског превоза путника у копненом
друмском саобраћају на територији општине
Књажевац.
Стручни тим за припрему пројекта о
поверавању обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на
територији општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије и обављања осталих послова – Комисија
за спровођење поступка јавно-приватног
партнерства са елементима концесије за избор
приватног партнера за поверавање обављања
комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Књажевац сачинио
је Записник о оцени пристиглих понуда и
утврђивању предлога одлуке о избору најповољније
понуде, бр. 404-106/2018-01 од дана 29.10.2018.
године, у коме је садржано следеће:
Предмет поступка су услуге: поверавање
обављања комуналне делатности градског
и приградског линијског превоза путника у
копненом друмском саобраћају на
територији општине Књажевац, у целини,
једном приватном партнеру, на период од 8
година.

Подаци о поступку:
Позиција у Плану набавки

Набавка је предвиђена Планом о изменама и
допунама Годишњег плана набавки Општинске
управе Књажевац за 2018. годину, број: 40464/2018-02, од дана 19.07.2018. године.

Редни број набавке:
Процењена вредност (без ПДВ-а):

Јавни позив за прикупљање понуда за избор
најповољнијег учесника за давање концесије за
поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на територији Општине
Књажевац на период од 8 година, број 404-72/201801 од дана 17.08.2018. године објављен је на
Порталу јавних набавки, званичној интернет
презентацији општине Књажевац, у ''Службеном
гласнику РС'' бр. 62/2018 као и у дневном листу
''Српски телеграф'' од дана 23.08.2018. године,
свуда на српским и на енглеском језику.
Измена и допуна јавног позива за
прикупљање понуда за избор најповољнијег
учесника за давање концесије за поверавање
обављања делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Књажевац на

ЈППК 1/2018
Укупно: 346.637.715,77.
По годинама:
2018- 9.090.909,00 2019- 43.329.714,46,
2020- 43.329.714,46, 2021- 43.329.714,46,
2022- 43.329.714,46, 2023- 43.329.714,46,
2024- 43.329.714,46, 2025- 43.329.714,46. 202634.238.805,46.
период од 8 година, број 404-72-2/2018-01 од дана
17.09.2018. године објављена је на Порталу јавних
набавки, званичној интернет презентацији општине
Књажевац, у ''Службеном гласнику РС'' бр. 70/2018
као и у дневном листу ''Српски телеграф'' од дана
18.09.2018. године, свуда на српским и на енглеском
језику.
Конкурсну документацију у поступку јавноприватног партнерства са елементима концесијеповеравање обављања комуналне делатности
градског и приградског линијског превоза путника у
друмском саобраћају на територији општине
Књажевац, број 404-92/2018-02 од дана 19.09.2018.
године, преузело је пет заинтересованих правних
лица, који су приложили доказе о откупу исте.
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Отварање понуда одржано је дана
19.10.2018. године у канцеларији број 1 зграде
Општине Књажевац, са почетком у 11.05 часова.
Стручни тим за припрему пројекта о поверавању
обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине
Књажевац, по моделу јавно-приватног партнерства
са или без елемената концесије и обављања
осталих послова – Комисија за спровођење
поступка јавно-приватног партнерства са
елементима концесије за избор приватног партнера
за поверавање обављања комуналне делатности
градско-приградског превоза путника на територији
Општине Књажевац је у Записнику о отварању
понуда, број 404-103/2018-02 од дана 19.10.2018.
године констатовао следеће:
Благовремено, до дана 19.10.2018. године до
10 часова приспелa је једна понуда:
Број под којим је
понуда заведена
396
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број под којим је
понуда заведена
назив или шифра
понуђача
датум пријема
час
396
''Мото боем транс'' доо
Неготин
19.10.2018. год.
09.55
ул. Бадњевска бб, МБ 20490594,
ПИБ 106156606
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ: Није било.
А) Називи, односно имена понуђача чије су понуде
одбијене, разлози за њихово одбијање: Није било.
Критеријум за оцењивање понуда
је најнижа понуђена цена
А1) Ранг листа благовремених, одговарајућих и
прихватљивих
понуда
у
случају
примене
критеријума најнижа понуђена цена:

Понуђач

Укупна понуђена цена за период трајања
уговора (осам година)

''Мото боем транс'' доо Неготин
ул. Бадњевска бб
МБ 20490594, ПИБ 106156606

344.019.763,20 динара без ПДВ-а,
378.421.739,52 динара са ПДВ-ом.

Б1) Назив, односно име понуђача чија је понуда
најповољнија:
Стручни тим за припрему пројекта о
поверавању обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на
територији општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије и обављања осталих послова – Комисија
за спровођење поступка јавно-приватног
партнерства са елементима концесије за избор
приватног партнера за поверавање обављања
комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Књажевац, после
стручне оцене понуда, констатовао је да је
најповољнија понуда понуђача
доо ''Мото боем транс'' Неготин, ул. Бадњевска
бб, МБ 20490594, ПИБ 106156606
и предложио Скупштини општине Књажевац
да донесе Одлуку о избору најповољније понуде у
корист наведеног понуђача и да истом понуђачу
понуди потписивање јавног уговора по истеку
периода мировања, односно рока за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чл. 40. став 46. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 15/2016
и 104/2016).
Давалац концесије, Скупштина општине
Књажевац, прихватила је предлог Стручног тима за
припрему пројекта о поверавању обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника на територији општине Књажевац,
по моделу јавно-приватног партнерства са или без
елемената концесије и обављања осталих послова
– Комисије за спровођење поступка јавно-приватног
партнерства са елементима концесије за избор
приватног партнера за поверавање обављања
комуналне делатности градско-приградског превоза
путника на територији Општине Књажевац, те је на

основу члана 40. став 1. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“ број
88/2011, 15/2016 и 104/2016) донео Одлуку о избору
најповољније понуде, којом је као најповољнија
понуда изабрана понуда понуђача доо ''Мото боем
транс'' из Неготина, ул. Бадњевска бб, МБ 20490594,
ПИБ 106156606.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке
може се поднети захтев за заштиту права у року од
десет дана од дана објављивања исте на Порталу
јавних набавки.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
2
На основу члана 47. и 48. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16), члана 32. став 1.
тачка 20) Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018), члана 30. став 1.
тачка 42. Статута општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015) и члана
4. став 2. Одлуке о начину обављања градског и
приградског превоза путника на територији Општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.
17/2017), Записника о оцени пристиглих понуда и
утврђивању предлога одлуке о избору најповољније
понуде, број 404-106/2018-01 од дана 29.10.2018.
године, Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној дана 07.11.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на коначни текст нацрта
јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности градског и приградског
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превоза путника у копненом друмском
саобраћају на територији Општине Књажевац
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Коначни текст
нацрта јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника у копненом друмском саобраћају на
територији Општине Књажевац, са прилозима који
чине његов саставни део и који се налазе на
компакт диску, у коме су уговорне стране Општина
Књажевац и доо ''Мото боем транс'' из Неготина,
Бадњевска бб, МБ 20490594, ПИБ 106156606.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Коначни текст
нацрта јавног уговора о поверавању обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника у копненом друмском саобраћају на
територији Општине Књажевац, са прилозима који
чине његов саставни део и који се налазе на
компакт диску.
Члан 3.
ОВЛАШЋУЈЕ
СЕ
Председник
општине
Књажевац да по истеку периода мировања и истеку
рока за подношење захтева за заштиту права
потпише Јавни уговор о поверавању обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника у копненом друмском саобраћају на
територији Општине Књажевац.
Члан 4.
Потписан и оверен Јавни уговор о поверавању
обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника у копненом друмском
саобраћају на територији Општине Књажевац од
стране Председника општине Књажевац биће
понуђен на потписивање изабраном понуђачу, без
одлагања, а по испуњењу услова из члана 3. ове
Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац''.
Број: 344 -205/2018-01
07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
- КОНАЧНИ ТЕКСТ НАЦРТА На основу члана 40. став 5. И 46-49. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама („Сл. гласник
РС“ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 9. став
3. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), члана члана 2. став 1.
тачка 5) и члана 18а. став 6. Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Књажевац
(''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 14/2017 и
17/2017) и члана 4. став 2. Одлуке о начину
обављања градског и приградског превоза путника
на територији општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'', бр. 17/2017), Одлуке
Скупштине општине Књажевац о давању
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сагласности на коначан нацрт јавног уговора о
поверавању обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника у копненом
друмском саобраћају на територији Општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.
______), а по правоснажности Одлуке о избору
најповољније понуде у поступку поверавања
обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника у копненом друмском
саобраћају на територији Општине Књажевац (''Сл.
лист општине Књажевац'', бр. _______) и истеку
периода мировања, закључује се
ЈАВНИ УГОВОР О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У КОПНЕНОМ
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Закључен дана ______2018. године у Књажевцу
између:
1. Општине Књажевац, 19350 Књажевац, ул.
Милоша Обилића 1, МБР 07212674, ПИБ
102106760, коју заступа председник Општине
мр Милан Ђокић (у даљем тексту:
Наручилац) и
2. ДОО ''Мото боем транс'' из Неготина, ул.
Бадњевска бб, МБ 20490594, ПИБ 106156606, кога
заступа директор Драгослав Богдановић (у даљем
тексту: Превозник).
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим уговором уговорне стране детаљно
уређују међусобна права и обавезе на реализацији
обављања поверене комуналне делатности превоза
путника у копненом друмском саобраћају на
територији Општине Књажевац, а по спроведеном
поступку јавно приватног партнерства са
елементима концесије.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је поверавање обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника у копненом друмском саобраћају
аутобусима и малим аутобусима на територији
Општине Књажевац у целини (у даљем тексту:
превоз) Превознику.

Члан 3.
Поверавање обављања превоза врши се на
период од осам година, почев од наредног дана од
дана првог регистрованог и овереног реда вожње, у
складу са овим Уговором, што је и период на који се
закључује уговор.
Услуга превоза, као предмета овог Уговора,
пружа се на територији Општине Књажевац, на
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линијама-релацијама и под условима детаљно
наведеним у Конкурсној документацији број 40492/2018-02 од дана 19.09.2018. године (у даљем
тексту: Конкурсна документација), Концесионом акту
за поверавање обављања делатности градскоприградског превоза путника на територији општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.
16/2018), (у даљем тексту: Концесиони акт) и овим
уговором, са детаљно утврђеним режимом
саобраћаја, односно минималним бројем полазака
на линијама, односно релацијама, условима и др. у
вези предмета Уговора.
РОК УГОВАРАЊА И РЕЖИМ ПРЕВОЗА
Члан 4.
Овим уговором Наручилац Превознику
поверава Превознику обављање комуналне
делатности превоза на период од 8 година, а
Превозник прихвата обављање ове делатности са
свим правима и обавезама утврђеним овим
уговором, законским и другим прописима и актима
Наручиоца.
Превозник коме је овим уговором поверено
обављање превоза путника може почети са
обављањем превоза ако има регстрован и оверен
ред вожње, на успостављеним линијама и доказ о
исправности возила са којим врши превоз.
Предмет уговора превоза обављаће се у
режиму превоза (линије, релације, стајалишта, броја
полазака, врста возила и др.) детаљно утврђеним
Концесионим актом, Конкурсном документацијом и
овим Уговором у предметном поступку, и то на
линијама:
1. Књажевац - Каличина – Валевац – Дречиновац –
Стогазовац – Књажевац,
2. Књажевац - Каличина – Валевац – Лепена – Доња
Соколовица – Бучје –– Зубетинац –- Влашко Поље –
Књажевац,
3. Књажевац - Горње Зуниче – Доње Зуниче –
Јелашница– Јаковац– Минићево– Књажевац,
4. Књажевац - Горње Зуниче – Доње Зуниче– Горње
Зуниче – Берчиновац – Горње Зуниче – Књажевац,
5. Минићево - Дреновац – Минићево – Витковац –
Петруша (испред моста) – Ошљане Клисура – Ново
Корито- Минићево– Минићево,
6. Књажевац-Трговиште – Штрбац – Доња
Каменица– Горња Каменица – Кална– Књажевац,
7. Књажевац– Саставак – Грезна – Саставак Булиновац – Вина- Књажевац,
8. Књажевац– Саставак – Балановац – Васиљ –
Књажевац,
9. Књажевац - насеље Сува - Ргоште – Подвис –
Орешац –Књажевац,
9а. Књажевац - насеље Сува - Ргоште – Подвис –
Орешац – Миљковац – Књажевац,
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10. Књажевац - Штипина – Потркање– Равна–
Дебелица– Трновац – Минићево – Књажевац,
11. Књажевац – Штипина – Књажевац,
12. Књажевац – Жлне – Понор – Крента – Мучибаба
– Књажевац,
13. Књажевац – Саставак – Слатина – Зоруновац –
Бањски Орешац,
14. Књажевац - Саставак – скретање за Шуман
Топлу – Скробница – Књажевац,
15. Књажевац – Глоговац – Сврљишка Топла - Бели
Поток,
16. Књажевац– Трговиште – Жуковац – Горња
Соколовица – Градиште – Књажевац,
17. Кална – Јаловик Извор – Шести Габар – Кална,
18. Кална – Иново - Вртовац – Балта Бериловац –
Црни Врх– Балта Бериловац – Ћуштица – Балта
Бериловац – Вртовац - Иново – Кална,
19. Спомен парк – базен ''Бањица''.
Број и сатница полазака и долазака возила на
успостављеним линијама и други елементи које
садржи ред вожње биће утврђени регистрованим и
овереним редом вожње од стране Наручиоца, у
складу са режимом превоза (линије, релације,
километража, стајалишта, број полазака, врста
возила и др.) из Концесионог акта и Обрасца VII''Опис предмета концесије'' из Конкурсне
документације који је саставни део овог уговора, као
и школским календаром, на начин, по поступку и
роковима прописаним Одлуком о начину обављања
градског и приградског превоза путника на
територији Општине Књажевац (''Сл. лист општине
Књажевац'', бр. 17/2017, у даљем тексту: Одлука о
превозу).
Преглед општинских путних праваца и улица
који ће превозник користити приликом обављања
градског и приградског линијског превоза путника
на територији општине Књажевац, као и преглед
линија са приказаним стајалиштима и
међустаничном километражом дат је детаљно у
Концесионом акту, на странама 26-44.
Почетно и задње стајалиште за све поласке са
територије града Књажевца (осим за линију бр.
19) је стајалиште у ул. Бранке Динић, испред
зграде некадашње аутобуске станице.
Уколико стајалиште из става 6. овог члана пре
или после потписивања овог Уговора добије статус
аутобуске станице, превозник је дужан да
Наручиоцу достави уговор о коришћењу аутобуске
станице
ИЛИ
изјаву
о
власништву
са
одговарајућим доказом, у смислу члана 38-55.
Закона о превозу путника у друмском саобраћају.
Превозник се обавезује да превоз обавља на
повереним линијама, са регистрованим и овереним
редом вожње, у свему према прописима и актима
наручиоца.
РЕД ВОЖЊЕ

Члан 5.
Превозник не може да отпочене са услугом
превоза пре регистровања и овере реда вожње од
стране Наручиоца.
Регистрацију и оверу реда вожње врши
Општинска управа Књажевац – Одељење за
привреду и друштвене делатности.
У погледу реда вожње примењују се
одредбе Одлуке о превозу путника Општине
Књажевац.
УСЛОВИ ПРЕВОЗА КОРИСНИКА СА ПРАВИМА И
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ОБАВЕЗАМА
ПРЕВОЗНИКА
ПРЕМА
КОРИСНИЦИМА
УСЛУГАПУТНИЦИМА
И
ИЗЈАШЊЕЊЕ
ПУТНИКА
О
КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 6.
Превоз путника је бесплатан и под једнаким
условима доступан свим категоријама
становништва.
Средства за пружање услуге поверавања
обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији општине
Књажевац обезбеђују се из буџета општине
Књажевац.
Превозник не сме да наплаћује карте од
путника.
Превозник не сме ускратити пружање услуге
путницима.
Превозник је одговоран за сигурност,
безбедност и осигурање путника.
Превозник је дужан да о отпочињању
превоза путника благовремено обавести
кориснике превоза путем средстава јавног
информисања или на други одговарајући начин.
Члан 7.
Корисници услуга превоза могу се
континуирано у току године изјашњавати о
квалитету пружених услуга достављањем
примедби, сугестија и предлога преко интернет
странице општине Књажевац.
Надлежни орган управе Општине
Књажевац са достављеним примедбама,
сугестијама и предлозима поступиће на начин
прописан законом којим је уређено обављање
комуналних делатности и другим прописима и
актима наручиоца.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника такви да већина није задовољна
пруженом услугом превоза, Општинско веће ће
покренути поступак преиспитивања рада
Превозника и посебним актом наложити
Превознику да отклони недостатке који су
наведени у изјашњавању корисника у року не
дужем од 90 дана.
Уколико превозник не поступи по акту из
претходног става овог члана, Наручилац може
раскинути закључен уговор о поверавању
обављања делатности и поверити обављање
делатности другом превознику који испуњава
услове, у складу са законом.
Члан 8.
Ученици основних школе са територије
општине Књажевац (Основна школа ''Вук
Караџић'', Основна школа ''Димитрије Тодоровић
Каплар'' и Основна школа ''Дубрава'') и полазници
припремног предшколског програма Предшколске
установа ''Бајка'' Књажевац имају приоритет у
превозу, на основу списка путника који су
наведене установе у обавези да редовно
ажурирају и достављају превознику.
Списак путника мора бити попуњен читко,
тачно и закључен и оверен печатом и потписом
овлашћеног лица.
Превозник је дужан да списак путника држи у
возилу.
Приоритет у превозу имају, поред ученика, и
особе са инвалидитетом, труднице, лица са малом
децом, старе и немоћне особе.

КВАЛИТЕТ
И
ПРЕВОЗА И ДР.
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СТАНДАРДИ

ОБАВЉАЊА

Члан 9.
Превозник се обавезује да ће поверену
делатност превоза обављати стручно и квалитетно,
сагласно прописаним и утврђеним техничким,
технолошким, санитарним и другим стандардима, у
свему у складу са законским и другим прописима,
Концесионим актом, Конкурсном документацијом,
актима наручиоца и овим Уговором.
Превозник је дужан да омогући овлашћеном
лицу Наручиоца, као и другом овлашћеном лицу, да
предузме све радње и мере потребне ради
утврђивања и контроле квалитета, благовремености
и испуњења других обавеза Превозника у вези
обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији Општине
Књажевац, односно пружање услуга превоза, као и
контроле испуњавања обавеза Превозника из овог
Уговора.
У случају утврђених мањкавости у квалитету
обављања комуналне делатности градског и
приградског превоза путника на територији Општине
Књажевац , односно пружања услуга (лошији
квалитет услуга), или други недостатак, као и
неиспуњење обавеза из овог Уговора, Превозник је
дужан да, без одлагања, отклони те недостатке и
одмах приступи испуњењу уговорних и других
обавеза, под последицама пропуштања.
Члан 10.
Превозник мора да испуњава минимални
захтевани квалитет и стандард услуга при
обављању превоза, који су утврђени Конкурсном
документацијом, Концесионим актом, јавним
позивом, прописима, као и актима наручиоца и
овим Уговором, за све време трајања овог
уговора, као и квалитет и стандард услуга, према
важећим законским и подзаконским прописима и
актима
Наручиоца,
важећим
техничким
прописима, нормативима и стандардима, опште
усвојених правилима струке, упутствима и
примедбама овлашћених лица и одредбама овог
уговора.
Превозник је дужан да услугу врши са оним
аутобусима са којима је учествовао у поступку
јавне набавке.
Уколико превозник жели да изврши измену
или допуну возног парка по закључењу уговора,
дужан је да о томе обавести наручиоца. Возила
којима се допуњује или мења возни парк не могу
бити старија од 11 година, нити могу бити
другачијих техничких карактеристика од описа из
конкурсне
документације,
у
ком
случају
наручилац може прихватити захтев превозника за
измену и допуну возног парка, што се не сматра
изменом уговора у смислу члана 50. ЗЈППК.
Члан 11.
Превозник не може уступати линије другим
превозницима.
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Уговорне стране констатују да Превозник има
у својини или на коришћење по основу уговорног
односа возила потребна за пружање услуге
(аутобусе и мале аутобусе), са техничким
карактеристикама из јавног позива и конкурсне
документације.
Превозник се обавезује да ће у циљу
обављања поверене комуналне делатности превоза
извршити улагања у набавку нове опреме, односно
вршити занављање возног парка у складу са овим
уговором и конкурсном документацијом.
Уговорне стране констатују да је Превозник
кадровски оспособљен за обављање поверене
комуналне делатности превоза, по структури радних
места и броју запсолених, уз обавезу одржавања
обима кадровског капацитета ради извршења овог
Уговора.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Поред права и обавеза прописаних овим
Уговором, Наручилац се обавезује под последицама
пропуштања и да:










региструје и овери ред вожње по
првом захтеву Превозника из овог
уговора, најкасније у року од пет дана
од дана подношења потпуног и
оправданог
захтева,
ради
обезбеђења услова за почетак
превоза;
током примене уговора региструје и
оверева ред вожње у складу са овим
уговором и Одлуком о превозу
општине Књажевац, што се сматра
пословањем
у
редовним
околностима;
посебним актом одреди линије, број
полазака,
изврши
оверу
и
регистрацију реда вожње, као и
утврди режим рада у ванредним и
другим
непредвидљивим
околностима;
обезбеди
Превознику
неометано
обављање повереног превоза и
коришћење утврђених стајалишта, као
и да пружа стручну помоћ Превознику
око добијања потребних дозвола,
сагласности и сл. које су у вези са
предметом уговора;
предузме
мере
на
спречавању
обављања
превоза
другим
превозницима којима није поверено
обављање градског и приградског
превоза
путника
на
територији
општине Књажевац;



предузима мере
на
отклањању
ванредних околности које могу да
утичу на несметану реализацију
превоза, а које се не могу отклонити;



по потреби, врши корекције реда
вожње на линијама и релацијама у
зависности од промене броја путника
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и других околности и услаглашава их
са Превозником;



преко
овлашћених
лица
врши
контролу и надзор над обављањем
повереног превоза и Превозника
обавести о именима овлашћених
лица;



по истеку календарског месеца, плаћа
превознику накнаду за пружену
услугу- цену, на начин и у року
утврђеним овим уговором и законским
прописима;



испуњава и друге обавезе прописане
овим Уговором, законским и другим
прописима и подзконским актима и
актима Наручиоца.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
Члан 13.
Превозник је дужан да организује свој рад и
пословање на начин којим се обезбеђује:
1) усклађеност испуњења обавеза према Закону о
јавним предузећима, усклађеност пословања и
пружања услуга према Закону о комуналној
делатности, Закону о јавно-приватном партнерству
и концесијама, Закону о привредним друштвима,
Закону о јавној својини, Закону о буџетском систему
и другим законским и подзаконским актима, Одлуци
о условима и начину обављања комуналне
делатности општине Књажевац и Одлуци о превозу
општине Књажевац, као и према другим
релевантним прописима и општим и другим актима,
овим уговором и добрим пословним обичајима;
2) трајно и несметано пружање услуге превоза
корисницима услуга под условима и на начин
уређен законом, другим прописом, стандардом,
нормативом и другим актима Наручиоца;
3) прописани и уговорени обим и квалитет услуге
превоза, који подразумева тачност у погледу
рокова, сигурност корисника услуга у добијању
услуга и здравствену и хигијенску исправност у
складу са важећим прописима;
4) предузимање мера одржавања, развоја и
заштите комуналних објеката, постројења и опреме,
који служе за обављање комуналне делатности;
5) развој и унапређење квалитета услуге превоза,
као и унапређење организације и ефикасности рада.
Члан 14.
Поред права и обавеза наведених у овом
Уговору, Превозник се обавезује под последицама
пропуштања и да:




обезбеди континуирано и несметано
обављање поверене комуналне делатности
превоза путника на територији Општине
Књажевац у градском и приградском
превозу на утврђеним и регистрованим
линијама, благовремено, квалитетно и у
пуном обиму;
да обезбеди поуздану, тачну и редовну
услугу на линијама према планираном
обиму и регистрованим и овереним
редовима вожње по линијама;
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надлежног министарства, достави без
одлагања
Општинској
управи
Књажевац, Одељењу за инспекцијске
послове- саобраћајној инспекцији и
другим овлашћеним лицима важеће
решење о испуњености услова за
обављање линијског превоза, издато у
складу са одредбама Закона о
превозу
путника
у
друмском
саобраћају;

да у случају поремећаја у вршењу превоза
или прекида превоза услед разлога које
превозник није могао да предвиди или
спречи,
предузме
одмах
мере
на
отклањању узрока поремећаја или прекида
и о томе одмах обавести надлежни орган за
послове саобраћаја Општинске управе
Књажевац;



благовремено подноси захтеве за
регистрацију и оверу реда вожње, при
чему је дужан да први захтев за
регистрацију и оверу реда вожње по
овом уговору поднесе у року од три
дана од дана закључења овог уговора;



организује свој рад и пословање тако
да обезбеди квалитет превоза који
захтевају услови утврђени законским
и другим прописима, Конкурсном
документацијом, Концесионим актом и
овим уговором и прописима и актима
општине за све време трајања
уговора;



редовно занавља возни парк као у чл.
11. овог уговора и исти одржава;



континуирано и несметано пружа
услуге
корисницима
првоза
у
прописаном обиму, врсти и квалитету;



послове превоза обавља у складу са
одредбама закона који уређује превоз
путника у друмском саобраћају, закона
који уређује обављање комуналне
делатности, у складу са општинским
одлукама
које
регулишу
начин
обављања комуналне делатности и
превоз
путника
у
градском
и
приградском саобраћају и другим
прописима који уређују ову област,
важећим
техничким
прописима;
нормативима и стандардима, опште
усвојеним
правилима
струке,
упутствима и примедбама овлашћеног
лица за контролу квалитета јавног
партнера;



Наручиоцу доставља недељне и
месечне извештаје о оствареним
обртима (полуобртима) и поласцима;



настоји обезбеђивању развоја и
унапређењу
обављања
поверене
делатности;



обезбеди
коришћење
бесплатног
телефонског
броја
за
давање
информација везаних за ред вожње и
осталих услуга које превозник треба
да пружа;



даје
информације
путницима
у
пословном простору на територији
града Књажевца, где ће се водити и
евиденција
пријема
и
отпреме
аутобуса у дневник пријема и отпреме
аутобуса;



по
истеку
важења
решења
о
испуњености услова за обављање
линијског превоза издатог од стране
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пријем путника у возило и искрцавање
путника
врши
искључиво
на
аутобуским стајалиштима;



редовно прати обим извршења
пружене
услуге
у
повереној
делатности, на месечном, годишњем и
другом нивоу и исти упоређује са
вредношћу укупне уговорене цене на
месечном, годишњем и другом нивоу
и уговореном року за уговорени обим,
без права на припадност већег износа
накнаде за пружену услугу- цене од
дозвољене на напред наведеним
нивоима,
осим
у
случајевима
прописаним
овим
уговором
и
законским прописима;



на основу спискова путника који
достављају основне школе, изда
легитимације ученицима основних
школа који имају приоритет у превозу;



је у погледу извештавања, тражења
сагласности
и
др.
од
стране
наручиоца дужан да се придржава
одредаба закона којим се регулише
обављање делатности од општег
интереса;



поступа као
привредник;



да преузима и испуњава и све друге
обавезе из овог Уговора, прописа и
аката наручиоца.

добар

и

савестан

Ако Превозник обавља још неку делатност
поред оне која му је поверена, обавезан је да у
својим рачуноводственим билансима одвојено
исказује све приходе и расходе који су везани за
обављање
поверене
комуналне
делатности
превоза.
Члан 15.
Превозник се обавезује да непосредно
примењује Одлуку о начину обављања градског и
приградског превоза путника на територији Општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.
17/2017), која представља опште услове пословања
у обављању поверене комуналне делатности
превоза, у складу са овим Уговором.
Члан 16.
Превозник је прекршајно одговоран уколико
не примењује одредбе овог Уговора, Закона о
комуналним делатностима, Закона о превозу
путника у друмском саобраћају и друге законске и
подзаконске прописе, као и одредбе Одлуке о
комуналним делатностима на територији општине
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Књажевац или друге посебне одлуке Скупштине
општине Књажевац о утврђеним прекршајним и
другим казнама у вези превоза, Одлуке о превозу
Општине Књажевац, а у којима су прописане
одговорности и прекршајне казне.
РАСПОДЕЛА РИЗИКА
Члан 17.
У периоду трајања уговора највећи ризик
представља промена цена инпута, који може
довести до знатног повећања расхода приватног
партнера (то се посебно односи на цену горива
која може драстично да се повећа услед
поремећаја на светском тржишту нафте и
нафтних деривата).
Ризик пораста цена инпута (гориво)
сноси наручилац.
Превозник преузима одговорност за
трошкове садржане у структури цене.
Превозник сноси следеће ризике везане
за поверавање обављања комуналне
делатности:
- Технички ризик, који представља
недекватну технички опремљеност (мањи број
возила и возача, техничка неисправност возила и
др.);
- Финансијски ризик, који представља
вероватноћу настанка негативних последица на
обављање поверене комуналне делатности од
стране Превозника услед немогућности
Превозника да испуњава финансијске обавезе;
- Ризик ликвидности, који представља
вероватноћу настанка негативних последица на
обављање поверене комуналне делатности од
стране Превозника услед неспособности
Превозника да благовремено испуњава текуће
финансијске обавезе;
- Инвестициони ризик, који представља
вероватноћу настанка негативних последица на
обављање поверене комуналне делатности од
стране Превозника услед улагања које је
Превозник предузео;
- Ризик управљања, који представља
вероватноћу настанка негативних последица на
обављање поверене комуналне делатности од
стране Превозника услед неодговарајућег
корпоративног управљања Превозника;
- Оперативни ризик, који представља
вероватноћу настанка негативних последица на
обављање поверене комуналне делатности од
стране Превозника услед пропуста у раду
запослених, неодговарајућих унутрашњих
процедура и процеса, неадекватног управљања
информационим и другим системима.
Превозник предузима мере управљања
ризицима из става 4. овог члана, а ради
обезбеђења испуњења овог уговора у целости.
Мере управљања ризицима из става 4.
овог члана укључују постављање циљева,
идентификацију ризика, процену ризика,
поступање са ризицима и надзор ризика,
документовање и извештавање о ризицима, са
одговарајућим овлашћењима, дужностима и
одговорностима органа, тела и овлашћених лица
Превозника.

СТРАНА 10

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 18.
Уговорне стране констатују да јединична
цена по пређеном километру из понуде
превозника коју је наручилац прихватио износи:
а) Цена по пређеном километру за аутобус:
125,00 динара без ПДВ-а,
12,50 износ ПДВ-а,
137,50 динара са ПДВ-ом.
б) Цена по пређеном километру за мали аутобус:
102,00 динара без ПДВ-а,
10,20 износ ПДВ-а,
112,20 динара са ПДВ-ом.
Укупна цена услуге градског и приградског
превоза
путника
на
територији
општине
Књажевац дата је у обрасцу III-2 конкурсне
документације - образац структуре цене (укупна
понуђена цена), што представља и вредност
уговора и износи:
а) На годишњем нивоу:
43.002.470,40 динара без ПДВ-а,
4.300.247,04 износ ПДВ-а,
47.302.717,44 динара са ПДВ-ом.
б) У периоду важења уговора (8 година):
344.019.763,20 динара без ПДВ-а,
34.401.976,32 износ ПДВ-а,
378.421.739,52 динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена покрива све трошкове
реализације услуге превозника, у складу са
законом и овим Уговором.
Члан 19.
Наручилац услуге превоза плаћа Превознику
накнаду за пружену услугу-цену из средстава
обезбеђених у буџету Општине Књажевац.
Плаћање се врши у року од 45 дана, почев
од првог наредног дана од дана службеног пријема
фактуре Превозника, у складу са одредбама
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун
Превозника, на месечном нивоу по истеку
календарског месеца за тај месец, уз испуњеност
услова из овог члана.
Превозник се обавезује да наручиоцу достави
фактуру за пружену услугу до 8-ог у месецу за
претходни месец.
Превозник уз фактуру обавезно доставља
прописану документацију и месечни извештај о
извршеном превозу за фактурисани месец, који
обавезно садржи линије и број пређених
километара појединачно по свакој линији и укупно
за све линије, број неостварених полазака (ако их
је било и разлоге због којих превоз није остварен),
оквирни број путника на свакој линији по дану
вожње, као и друга евентуалана запажања и
примедбе које могу допринети унапређењу
реализације уговорних обавеза.
Месечни извештај разматра и оверава, или
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на исти ставља примедбе Комисија за праћење
реализације уговора о поверавању обављања
делатности градско-приградског превоза путника
на територији општине Књажевац, коју посебним
решењем образује Председник Општине
Књажевац, одмах по закључењу овог уговора.
Уколико је комисија ставила примедбе на
месечни извештај, превозник је дужан да се на
исте изјасни у року од пет дана. Уколико се
превозник не изјасни по примедбама сматраће се
да је исте прихватио, па ће износ рачуна бити
умањен у складу са примедбама.
Наручилац задржава право да у случају
неоправданог кашњења од 30 и више минута по
дану вожње умањи накнаду превознику за ту
релацију за 10% на месечном нивоу, као и да у
случају неоправдано неодржаног превоза на једној
релацији најмање један дан да умањи накнаду за ту
релацију за 20% на месечном нивоу.

који важи гаранција преда нову банкарску гаранцију,

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

активирана, враћа се превознику по престанку

Члан 20.
Уговорне стране констатују да је Превозник у
својству понуђача у својој понуди приложио и
банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ
од 300.000 динара, коју се наручилац обавезује да
врати Превознику у року од десет дана од дана
закључења овог уговора или по правоснажности
одлуке о поништају поступка поверавања
делатности превоза.

уговора због истека уговореног рока или

Члан 21.
Превозник се обавезује да при ступању на
снагу овог Уговора преда наручиоцу оригиналну
банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 1.000.000,00 динара, издату од стране
пословне банке. Банкарска гаранција за добро
извршење посла треба бити безусловна, неопозива,
наплатива на први позив и без права на приговор и
да мора имати исправно попуњен рок, износ и месну
надлежност и не може садржати додатне услове,
краће рокове од оних које је одредио наручилац,
мањи износ од 1.000.000,00 динара, промењену
месну надлежност за решавање спорова одређену у
овом Уговору, нити услове везане за пословну
политику банака. У гаранцији треба стајати и да је
рок важења банкарске гаранције 30 дана дужи од
дана истека уговора (8 година од дана закључења
уговора, плус 30 дана).
У случају да пословна политика банке не
дозвољава издавање гаранције на 8 година,
достављена банкарска гаранција на краћи рок
обавезује превозника да одмах по истеку рока на

на исти износ и са истим елементима наведеним у
конкурсној документацији и у уговору.
Банкарска гаранција за добро извршење
посла ће бити реализована ако Превозник у време
важења уговора не извршава предметну услугу у
складу са уговорним одредбама, као и у случају
накнаде могуће штете настале због неиспуњења
обавеза из овог Уговора.
Наручилац може активирати банкарску
гаранцију и у случају једностраног раскида уговора
ван отказног рока од стране пружаоца услуге.
Банкарска гаранција, уколико није

споразумног раскида овог уговора.
ОСИГУРАЊЕ
Члан 22.
Превозник је дужан да, у складу са законом,
закључи уговор са привредним субјектом
регистрованим за обављање делатности осигурања
о обавезном осигурању возила и осигурању путника.
КОНТИНУИТЕТ
У
ПРЕВОЗУ
ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА
ПРЕКИДА ПРЕВОЗА

И
НАЧИН
У СЛУЧАЈУ

Члан 23.
Превозник је дужан да свој рад и пословање
организује у складу са одредбама ове одлуке, тако
да континуирано и несметано пружа услуге
превоза путника корисницима, у прописаном
обиму, врсти и квалитету.
У случају изненадног застоја или краћег
поремећаја у саобраћају, превозник је дужан да
организује превоз на начин да путници у најмањој
могућој мери осете последице поремећаја,
односно да у што краћем року предузме мере за
поновно успостављање редовног превоза.
У случају прекида саобраћаја због квара
возила, превозник је дужан да путницима омогући
да са истим возним картама наставе започету
вожњу другим возилом.
Превозник је дужан да у случају
неисправности возила исто уклони из превоза
путника у року од 90 минута.
Члан 24.
Превозник се мора придржавати овереног и
регистрованог реда вожње.
У току важења реда вожње, превоз путника
може се привремено обуставити или изменити:
1) у случају прекида саобраћаја због више
силе (снежни наноси, последице поплава, знатнија
оштећења улица, путева и путних објеката,
саобраћајне незгоде и сл.) или извођења радова
на реконструкцији пута;
2) због мера надлежног републичког или
градског органа управе које непосредно утичу на
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ограничење саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да, пре почетка
обуставе или измене превоза из става 2. овог
члана о томе обавести надлежни орган управе, а
преко средстава јавног информисања и кориснике
превоза.
Члан 25.
Превозник је дужан да у случају прекида или
смањеног обима обављања превоза путника
насталог због непредвиђених околности (хаварија,
елементарне непогоде и сл.) или штрајка, о томе
одмах обавести Општинско веће општине
Књажевац и да уз обавештење достави предлог
начина обављања превоза путника у складу са
потребама и мере за отклањање насталих
последица, као и друге потребне мере за наставак
пружања услуге.
У случају прекида или смањеног обима
обављања превоза путника насталог због штрајка,
превозник је дужан да уз обавештење достави
одлуку о ступању у штрајк, изјаву о начину
обезбеђивања минимума процеса рада и редове
вожње за време трајања штрајка.
На основу добијеног обавештења, Општинско
веће општине Књажевац одлучиће о предузимању
мера за отклањање насталих последица, као и
других потребних мера за наставак пружања
услуге.
Ако превозник не обезбеди ни минимум
процеса рада, или штрајк траје дуже од три дана,
Општинско веће општине Књажевац може да
повери обављање јавног превоза путника у
градском и приградском саобраћају непосредном
погодбом другом правном лицу, на терет
превозника, до отклањања поремећаја.
Члан 26.
Превозник се обавезује да у случају
прекида обављања превоза путника због штрајка
поступи на начин и са правима и обавезама
прописаним Законом о комуналним делатностима,
Законом о штрајку, Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, Законом о јавним
предузећима и другим законским прописима,
Одлуком о начину обављања градског и
приградског превоза путника на територији
Општине Књажевац, Одлуком о комуналним
делатностима на територији општине Књажевац,
као и другим прописима и актима Наручиоца.
У случају прекида превоза путника услед
штрајка превозника, превозник је дужан да
обезбеди минимално 75% од планираног обима
рада у обављању превоза, уз сагласност
наручиоца, а о штрајку обавести наручиоца 10
дана пре почетка штрајка достављењем одлуке о
ступању у штрајк и изјаве о начину обезбеђивања
минимума процеса рада у складу са Законом о
штрајку.
Члан 27.
У случају да током трајања овог уговора
дође до поремећаја, прекида или обуставе у
пружању уговорених услуга, Превозник се
обавезује да ће, по престанку ових околности у
најкраћем року успоставити уговорени режим
пружања уговорених услуга на начин који ће
задовољити потребе корисника услуге.
Превозник је дужан да у средствима јавног
информисања или на други погодан начин
обавести кориснике услуга о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању комуналне
услуге превоза, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида у пружању тих услуга.
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У случају наступања непланираних или
неочекиваних поремећаја или прекида у пружању
комуналне услуге превоза, Превозник је дужан да
одмах о томе обавести Наручиоца и да
истовремено предузме мере за отклањање узрока
поремећаја.
Уколико Превозник то не учини у року који
одреди Наручилац, Наручилац има право да
предузме мере за хитну заштиту путника,
комуналних објеката и друге имовине која је
угрожена на терет Превозника.
По пријему обавештења о непланираном
прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању комуналне
услуге превоза, Наручилац је дужан да:
1) одреди ред првенства и начин пружања услуга
оним корисницима код којих би услед прекида
настала опасност по живот и рад грађана, односно
рад правних и физичких лица или би настала
значајна, односно ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности и
учињену штету.
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 28.
Уговор се може изменити на захтев Наручиоца,
односно Превозника, по истом поступку
предвиђеном за закључење уговора по одредбама
Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама.
Скупштине општине Књажевац даје сагласност
на коначан нацрт измене и допуне уговора.
Измене јавног уговора не могу да обухвате
предмет уговора и рок на који је уговор закључен.
Уговорена цена по пређеном километру може
се мењати због значајне промене цене горива.
До анексирања јавног уговора у смислу
промене јединичне цене превоза по пређеном
километру може доћи уколико су у одлуци о буџету
општине Књажевац за текућу годину опредељена
средства у довољном износу, у складу са
одредбама Закона о буџетском систему, а по
спроведеном прописаном поступку и доношењу
одговарајуће одлуке од стране Наручиоца о
основаности анексирања.
Уговор је могуће изменити и у случају промене
режима превоза (укидање постојеће линије,
увођење нове линије, скраћивање постојеће линије,
промена броја полазака и др.), на основу одлуке
Наручиоца, водивши рачуна о поштовању одредби
Закона о буџетском систему и других законских и
подзаконских прописа, аката општине и овог
уговора.
У случају повећања накнаде за услуге-цене из
оправданих разлога, повећање мора бити у законом
дозвољеном обиму.
У случају промене прописа након закључења
јавног уговора, који погоршавају положај Наручиоца
или Превозника, уговор се може изменити без
ограничења из члана 50. ЗЈППК, у обиму који је
неопходан да се Превозник, односно Наручилац
доведе у положај у коме је био у моменту
закључења јавног уговора, с тим да рок трајања
јавног уговора ни у ком случају не може бити већи
од 8 година од дана његовог закључења.
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 29.
Уговор престаје да важи у следећим
случајевима:
• испуњењем законских услова, односно
истеком рока на који је закључен јавни
уговор или ликвидацијом или стечајем
Превозника, с тим да уговор не мора
престати да важи ликвидацијом или
стечајем члана конзорцијума, ако
најмање један члан конзорцијума
преузме
неограничено
солидарно
обавезу испуњења дела јавног уговора
члана конзорцијума који је ликвидиран,
односно над којим је окончан стечајни
поступак, уз претходну сагласност
Наручиоца,







• раскидом јавног уговора због јавног
интереса,

• једностраним раскидом јавног уговора,
• споразумним раскидом јавног уговора,
• правноснажношћу судске одлуке којом
се јавни уговор оглашава ништавим или
поништава.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 30.
Наручилац
има
право
превременог
једностраног раскида уговора са отказним роком од
60 дана у следећим случајевима:

ако Превозник својим кривицом не
почне са пружањем услуге у
уговореном року;

ако
Превозник
не
обавља
континурано превоз или обавља
превоз супротно регистрованом и
овереном реду вожње,

ако Превозник не пружа услуге према
стандардима квалитета за такве
услуге на начин како је договорено
овим уговором;

ако Превозник престане да испуњава
прописане услове за обављање
поверене делатности превоза;

ако Превозник не обавља превоз у
уговореном обиму;

ако се превоз обавља возилима која
не испуњавају услове из јавног
позива и конкурсне документације,
као и возилима која нису пријављена
у возни парк;

ако је Превозник дао неистините и
нетачне податке који су били
одлучујући
за
оцену
његове
квалификованости приликом избора
најповољније понуде;

ако је Превозник пренео на треће
лице своја права из овог уговора без
претхдног одобрења наручиоца;

ако достави нетачне податке у
месечним извештајима;

ако Превозник не спроводи мере и
радње неопходне ради заштите
добра у општој употреби, односно
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јавног добра, ради заштите природе и
културних добара;
ако Превозник обавља и друге радње
у супротности са овим уговором или
пропушта да обави неопходне радње
за које се обавезао овим уговором;
ако Превозник, по истеку рока
важења решења о испуњености
услова за обављање линијског
превоза,
издатог
од
стране
надлежног министарства, не достави
важеће решење о испуњености
услова за обављање линијског
превоза, издато у складу са
одредбама Закона о превозу путника
у друмском саобраћају на начин и у
року прописаним овим Уговором;
ако је Превозник предао банкарску
гаранцију која гласи на краћи рок од
рока прописаног овим Уговором а
исту не обнови и не достави
наручиоцу одмах по истеку претходне
гаранције;
ако превозник поступа супротно
прописаним обавезама, законским и
подзаконским прописима, актима
наручиоца и овим уговором;
ако Превозник не поштује и све друге
обавезе преузете овим уговором, као
и у другим случајевима у складу са
одредбама овог уговора и општим
правилима облигационог права и
прихваћеним правним правилима за
ову врсту уговора.

Пре
покретања
поступка
једностраног
раскида уговора, наручилац је у обавези да писаним
путем упозори превозника и да му да примерен рок
у оквиру отказног рока за отклањање разлога за
раскид уговора и за изјашњавање о тим разлозима.
Ако превозник не отклони разлоге за раскид уговора
у остављеном року, наручилац ће раскинути уговор.
Упозорење из претходног става упућује
председник Општине, на предлог Комисије за
праћење реализације уговора о поверавању
обављања делатности градско-приградског превоза
путника на територији општине Књажевац или
надлежне организационе јединице Општинске
управе Књажевац.
Предлог мора садржати образложене и јасно
аргументоване и утврђене разлоге због који се
утврђује постојање разлога за раскид овог уговора.
Члан 31.
Одлуку о једностраном раскиду уговора
доноси председник Општине, док сагласност на
нацрт одлуке даје Скупштина општине Књажевац.
Обавештење о раскиду уговора са Одлуком о
једностраном раскиду уговора наручилац доставља
Превознику без одлагања.
Наручилац има право реализације и наплате
по датој банкарској гаранцији за добро извршење
посла, у складу са овим уговором, општим
правилима облигационог права и другим законским
прописима.
Члан 32.
Превозник се обавезује да обавља превоз за
све време отказног рока из овог уговора, у
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потпуности у складу са законским прописима и овим
уговором.
Уколико Превозник престане са обављањем
делатности превоза пре истека отказног рока од 60
дана, исти се обавезује да у своје име и на свој
рачун обезбеди превоз путника који се обавља на
начин утврђен овим уговором, до истека рока од 60
дана.
Члан 33.
Превозник
има
право
превременог
једностраног раскида уговора са отказним роком од
60 дана ако наручилац поступа на начин који доводи
до неодрживости уговорног односа или који у
потпуности ремети превозника у спровођењу овог
уговора, у следећим случајевима:
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све уз примену права Републике Србије.
ЗАВРШНЕ И ДРУГЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Уговорне стране се обавезују да ће у
случају ступања на снагу нових прописа извршити
одговарајућа усклађивања овог уговора са донетим
прописима.
Саставни делови овог уговора су
попуњени и оверени обрасци из понуде превозника
број I- Образац (облик) понуде, образац III-2- Укупна
понуђена цена и образац VII- Опис предмета
концесије, с тим да се надлежним организационим
јединицама Општинске управе Књажевац
достављају и фотокопије одговарајућих попуњених
и оверених образаца из понуде превозника.

уколико
наручилац
не
плати
испостављену, исправну, потпуну и
усаглашену фактуру, издату од
стране Превозника у складу са овим
Уговором, у року из члана 19. став 2.
овог Уговора ни по накнадном,
писаном позиву Превозника и

уколико дође до кршења обавеза из
овог уговора од стране наручиоца
које у значајној мери ремете или
онемогућују
превозника
у
извршавању уговорних обавеза.
На последице превременог раскида јавног
уговора због пропуста наручиоца примењују се
правила утврђена овим уговором и општа правила
облигационог права.

Члан 39.
Уговорне стране сагласне су да ће се
за све што није предвиђено овим Уговором
примењивати одредбе Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама, Закона о јавним
набавкама, Закона о локалној самоуправи, Закона
о облигационим односима, Закона о превозу
путника у друмском саобраћају Закона о
комуналним делатностима, Закона о јавним
предузећима, Закона о штрајку, Уредбе о надзору
над реализацијом јавних уговора о јавноприватном партнерству, Одлуке о комуналним
делатностима на територији општине Књажевац,
Одлуке о превозу општине Књажевац, као и други
одговарајући законски и подзаконски акти и акти
наручиоца.

Члан 34.
Уговорне стране могу извршити споразумни
раскид овог уговора.
Сагласност на нацрт споразумног раскида
уговора даје Скупштина општине Књажевац.

Члан 40.
Овај Уговор се примењује почев од дана
закључења.
Уговорне стране закључују овај Уговор
слободном аутономном вољом.
Уговорне стране комуникацију по овом
уговору (захтеви, извештавање, обавештавање и
др.) вршиће у писаном облику.

Члан 35.
Уговорне стране су у обавези да обавесте
кориснике услуга градског и приградског (линијског)
превоза путника о престанку важења уговора.
НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ УГОВОРА
Члан 36.
Надзор над реализацијом уговора врше
надлежне организационе јединице Општинске
управе Књажевац, свака из своје надлежности, као
и други надлежни органи.
Надзор над реализацијом уговора у смислу
Уредбе о надзору над реализацијом јавних уговора
о јавно-приватном партнерству (''Сл. гласник РС'',
бр. 47/2013) врши Општина Књажевац, Општиснка
управа - Одељење за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 37.
У случају евентуалног спора по овом
Уговору, уговорне стране ће настојати да спорна
питања решавају споразумно.
Уколико то није могуће, спор ће се
решавати пред Привредним судом у Зајечару,

Члан 41.
Овај Уговор сачињен је у 8 (осам)
једнаких примерка од којих је за Наручиоца 5 (пет),
а за Превозника 3 (три) примерка. Сваки уредно
потписан примерак овог Уговора има значење
оригинала и производи подједнако правно дејство.

НАРУЧИЛАЦ
Општина Књажевац

ПРЕВОЗНИК
доо ''Мото боем транс''
Неготин

___________________ _______________________
мр Милан Ђокић,
Драгослав Богдановић,
председник Општине
директор
3
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014), члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“, број 113/17 и 50/18) и члана 30. став 1.
тачка 8. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној дана 07.11.2018. године, доноси
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ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
КЊАЖЕВАЦ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ
ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се право на
накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому
ученика средњих школа Књажевац за ученике са
пребивалиштем ван територије општине Књажевац
који су уписали први разред средње школе по први
пут.
Члан 2.
Право из члана 1. ове Одлуке могу
остварити ученици средњих школа на територији
општине Књажевац (Књажевачка гимназија и
Техничка школа Књажевац), корисници услуга Дома
ученика средњих школа Књажевац, са
пребивалиштем ван територије општине Књажевац,
који не остварују право на накнаду трошкова
смештаја и исхране у Дому ученика по другом
основу и који су уписали први разред средње школе
по први пут.
Члан 3.
Право на накнаду трошкова по овој Одлуци
могу остварити ученици првог разреда средње
школе, који уз захтев за накнаду трошкова, доставе
и:
1. потврду о упису у Дому ученика средњих
школа Књажевац,
2. копију уверења о просечним примањима по
члану домаћинства, који ученик прилаже
приликом конкурисања за упис у Дом
ученика средњих школа Књажевац,
3. доказ о оствареном успеху у претходној
школској години,
4. потврду општинеке/градске управе
јединице локалне самоуправе да ученик
није остварио право нанакнаду трошкова
смештаја и исхране у дому ученика
средњих школа, из буџета наведене
јединице локалне самоуправе у којој има
пребивалиште.
Члан 4.
Број корисника права на накнаду трошкова
из члана 1. ове Одлуке утврђује се конкурсом за
сваку школску годину, у зависности од опредељених
средтава у буџету општине Књажевац за текућу
годину.
Члан 5.
У погледу надлежности за расписивање и
спровођење конкурса, одлучивања по приспелим
пријавама и права на жалбу по овој Одлуци, сходно
се примењују одредбе Одлуке о финансијској
подршци породици са децом („Сл. лист општине
Књажевац“, 10/2011, 20/2013, 22/2013, 11/2014,
17/2015).
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 400 - 330/2018-01
07.11. 2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
4
На основу члана 32. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
129/2007, 83/2014, 101/2016-др закон и 47/2018),
члана 46. став 1. Закона о спорту („Сл. гласник РС“
бр. 10/2016) и члана 30. став 1. тачка 31. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“
бр. 4/2009
и 10/2015) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 07.11.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена
општине Књажевац у називу спортског удружења и
то тако што ће се исто звати: Спортско удружење
„Књажевац 4х4“ .
II
Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 024 - 42/2018-01
Дана: 07.11.2018 године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
5
На основу члана 43. став 4. Закона о
трговини („Сл.гласник РС“ бр. 53/2010 и 10/2013) и
члана 32. став 1. тачке 16. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83-2014др закон и 101/2016-др закон), члана 30. став 1.
тачка 24. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној дана 07.11.2018 године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСТВУ,
ЗАНАТСТВУ И ТРГОВИНИ НА ТЕРИТИРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члaн 1.

Oвoм oдлукoм урeђуje сe рaднo врeмe
угoститeљских, тргoвинских, зaнaтских oбjeкaтa,
бeнзинских стaницa и пиjaцa нa тeритoриjи општине
Књажевац, нaдзoр и кaзнeнe oдрeдбe.
Члaн 2.
Рaднo врeмe je врeмe oбaвљaњa
дeлaтнoсти приврeдних субjeкaтa и других прaвних
лицa у oбjeктимa из члaнa 1. oвe oдлукe.
Mинимaлнo дoзвoљeнo рaднo врeмe je
нajкрaћe рaднo врeмe у кojeм приврeдни субjeкт или
другo прaвнo лицe мoрa oбaвљaти свojу дeлaтнoст.
Maксимaлнo дoзвoљeнo рaднo врeмe je
нajдужe рaднo врeмe у кojeм приврeдни субjeкт или
другo прaвнo лицe мoжe oбaвљaти свojу дeлaтнoст.
Приврeдни субjeкти и другa прaвнa лицa из
стaвa 1. oвoг члaнa дужни су дa нa jaсaн, нeсумњив
и лaкo уoчљив нaчин истaкну рaднo врeмe нa
oбjeкту у кojeм oбaвљajу дeлaтнoст, oднoснo другoм
мeсту нa кojeм oбaвљajу дeлaтнoст и дa сe у свaкoм
трeнутку придржaвajу oзнaчeнoг рaднoг врeмeнa.
Приврeдни субjeкти и другa прaвнa лицa из
стaвa 1. oвoг члaнa дужни су дa oргaнизaциoнoj
jeдиници Општинске упрaвe Књажевац нaдлeжнoj зa
пoслoвe приврeдe дoстaвe oдлуку o рaспoрeду,
пoчeтку и зaвршeтку рaднoг врeмeнa и уз њу
прилoжe рeшeњe o рeгистрaциjи приврeднoг
субjeктa или другoг прaвнoг лицa кoje издaje
нaдлeжни oргaн а ради евидентирања и контроле.
Члaн 3.
Угoститeљским oбjeктимa у смислу oвe
oдлукe смaтрajу сe:
1) угoститeљски oбjeкaт зa смeштaj, oднoснo хoтeл,
мoтeл, туристичкo нaсeљe, aпaртмaнскo нaсeљe,
кaмп, пaнсиoн, хoстeл, прeнoћиштe, oдмaрaлиштe,
кућa, aпaртмaн, сoбa, сeoскo туристичкo
дoмaћинствo, лoвaчкa вилa, лoвaчкa кућa, лoвaчкa
кoлибa и други oбjeкти зa пружaњe услугa смeштaja
нeзaвиснo oд нaзивa пoд кojим пoслуjу (кoнaчиштe,
хaн, кoнaк, eтнo кућa, вилa, кaмпирaлиштe, кaмпинг
oдмoриштe, кaмпинг стoп и др.);
2) угoститeљски oбjeкaт зa исхрaну и пићe, oднoснo
рeстoрaн, кaфaнa, бaр, oбjeкaт брзe хрaнe, пoкрeтни
oбjeкaт и други oбjeкти (гoстиoницa, крчмa, кoнoбa,
мeхaнa, нaциoнaлнa кућa, чaрдa, рeстoрaн дoмaћe
кухињe, тaвeрнa, кaфeтeриja, пицeриja, пeчeњaрa,
грил, ћeвaбџиницa, рибљи грил, пилeћи грил,
рoштиљницa, пивницa, кaфe-пoслaстичaрницa,
пaлaчинкaрницa, кaфe, чajџиницa, бифe, бистрo,
биртиja, aпeритив бaр, кaфe бaр, кoктeл бaр,
сeндвич бaр, сaлaт бaр, eкспрeсo бaр, снeк бaр,
нoћни бaр, дискo бaр, дaнсинг бaр, кaбaрe бaр и
др.);
3) кeтeринг oбjeкaт, oднoснo угoститeљски oбjeкaт у
кojeм сe припрeмa хрaнa, пићe и нaпици рaди
услуживaњa и пoтрoшњe нa другoм мeсту.
Tргoвинским oбjeктимa у смислу oвe oдлукe
смaтрajу сe тргoвински фoрмaти и тo:
4) нeспeциjaлизoвaни тргoвински фoрмaти (тргoвинa
нa мaлo прeтeжнo прeхрaмбeнoг aсoртимaнa и
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тргoвинa нa мaлo прeтeжнo нeпрeхрaмбeнoг
aсoртимaнa);
5) спeциjaлизoвaнe прoдaвницe (спeциjaлизoвaнe
прoдaвницe хрaнe, пићa и дувaнa, кao штo су:
прoдaвницe вoћa и пoврћa, мeсaрe, рибaрницe,
пeкaрe, прoдaвницe пићa, прoдaвницe млeчних
прoизвoдa и oстaлe спeциjaлизoвaнe прeхрaмбeнe
прoдaвницe; бeнзинскe стaницe; прoдaвницe
прoизвoдa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe
тeхнoлoгиje; прoдaвницe спeциjaлизoвaнe зa
прoдajу oпрeмe зa дoмaћинствo; прoдaвницe
спeциjaлизoвaнe зa прoдajу прoизвoдa зa културу и
рeкрeaциjу (нпр. књижaрe, прoдaвницe спoртскe
oпрeмe, прoдaвницe кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa,
прoдaвницe игрaчaкa и сл.); прoдaвницe oдeћe,
oдeвнe гaлaнтeриje и крзнa; прoдaвницe oбућe и
прeдмeтa oд кoжe; прoдaвницe кoзмeтичких и
тoaлeтних прoизвoдa; цвeћaрe; прoдaвницe зa кућнe
љубимцe; прoдaвницe нaкитa и сaтoвa; second hand
shop прoдaвницe у кojимa сe oбaвљa тргoвинa нa
мaлo пoлoвним нeпрeхрaмбeним прoизвoдимa и
другo;
6) пoсeбни тргoвински фoрмaти (тргoвински цeнтaр).
Зaнaтски oбjeкти у смислу oвe Одлукe су:
1) oбjeкти у кojимa сe пружajу услугe умeтничких и
стaрих зaнaтa и дoмaћe рaдинoсти;
2) oбjeкти у кojимa сe пружajу личнe услугe, кao штo
су услугe oдржaвaњa и oпрaвкe мoтoрних вoзилa и
мoтoцикaлa, oпрaвкe рaдиo и тв aпaрaтa,
eлeктричних урeђaja, услугe oдржaвaњa, oпрaвки
бирo и сличних мaшинa, фризeрски и други
трeтмaни зa улeпшaвaњe и сличнo.
Члaн 4.
Приврeдни субjeкти и другa прaвнa лицa
дужни су дa oбjeктe у кojимa oбaвљajу дeлaтнoсти
из члaнa 3. oвe oдлукe грaдe, oднoснo
рeкoнструишу, урeђуjу и oпрeмajу тaкo дa сe
oмoгући рaциoнaлнo кoришћeњe прoстoрa,
бeзбeднoст и нeсмeтaнo крeтaњe гoстиjу и
зaпoслeних, хигиjeнскo рукoвaњe нaмирницaмa,
чувaњe рoбe oд квaрeњa, зaштитa здрaвљa гoстиjу
и зaпoслeних, стручнo и eфикaснo услуживaњe
гoстиjу, кao и зaштитa oд штeтних утицaja кoje
oбaвљaњe дeлaтнoсти у oвим oбjeктимa мoжe
имaти нa живoтну срeдину (букa, вибрaциje,
зaгaђeњe вaздухa, вoдe и зeмљиштa и сл.).
II РAДНO ВРEME
Члaн 5.
Угoститeљски oбjeкти зa смeштaj дужни су
дa рaдe у врeмeну oд 00,00 дo 24,00 сaтa.
Угoститeљски oбjeкти зa исхрaну и пићe
мoгу дa рaдe мaксимaлнo у врeмeну oд 06,00 дo
24,00 сaтa, a пeткoм, субoтoм и уoчи другoг
нeрaднoг дaнa, мaксимaлнo у врeмeну oд 06,00 дo
01,30 сaти нaрeднoг дaнa, са периодом од 30
минута, након овог времена, за излазак свих гостију
и затварање објекта.
Кeтeринг oбjeкти мoгу дa рaдe мaксимaлнo
у врeмeну oд 00,00 дo 24,00 сaтa.
Угoститeљски oбjeкти зa исхрaну и пићe
кojи сe нaлaзe у oквиру oбjeкaтa пoрoдичнoг и
вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa мoгу дa буду oтвoрeни
мaксимaлнo дo 24,00 сaтa и нe мoгу прoдужaвaти
рaднo врeмe.
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У угоститељским објектима из става 2. и 4.
овог члана музички програм се може изводити у
склaду сa прoписимa кojи рeгулишу дoзвoљeни нивo
букe у живoтнoj срeдини.
Пoд музичким прoгрaмoм смaтрa сe
извoђeњe музичкoг прoгрaмa уживo и пуштaњe
музикe сa музичких урeђaja.
Члaн 6.
У случajу oргaнизoвaњa свaдби и мaтурских
прoслaвa мoжe сe, нa зaхтeв зaкoнскoг зaступникa
приврeднoг субjeктa кojи oбaвљa угoститeљску
дeлaтнoст, рaднo врeмe угoститeљскoг oбjeктa
прoдужити дo 04,00 сaтa нaрeднoг дaнa.
Прoслaвe из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу сe
oргaнизoвaти искључивo у зaтвoрeнoм прoстoру сa
зaтвoрeним прoзoримa и врaтимa.
Зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa пoднoси сe
oргaнизaциoнoj jeдиници Општинске упрaвe
Књажевац нaдлeжнoj зa пoслoвe приврeдe. Уз
зaхтeв сe прилaжe: фoтoкoпиja рeшeњa o
рeгистрaциjи дeлaтнoсти Aгeнциje зa приврeднe
рeгистрe, увeрeњe o измирeним извoрним jaвним
прихoдимa oргaнизaциoнe jeдиницe Општинске
упрaвe Књажевац нaдлeжнe зa пoслoвe пoрeскe
aдминистрaциje, дoкaз o уплaти локалне
aдминистрaтивнe тaксe и oвeрeнa личнa изjaвa
кoрисникa угoститeљскe услугe кao oргaнизaтoрa
свaдбe или мaтурскe прoслaвe.
Зaхтeв сe пoднoси нajкaсниje пeт дaнa прe
дaнa oдржaвaњa свaдбe, oднoснo мaтурскe
прoслaвe.
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органа којим се одобрава продајно место, као и
време и начин трговине у складу са законом, осим у
преносивом објекту типа киоска и мањег монтажног
објекта.
У преносивом објекту типа киоска и мањег
монтажног објекта, утврђује се максимално радно
време и то тако што могу да раде сваког дана од
00,00 сати до 24,00 сата, а промет алкохолних пића,
не могу вршити од 22,00 до 06,00 сата.
Члaн 9.
Бeнзинскe стaницe могу дa рaдe свaкoг
дaнa у врeмeну oд 00,00 дo 24,00 сaти.
Члaн 10.
У тргoвинским oбjeктимa зaбрaњeнa je
прoдaja aлкoхoлних пићa у врeмeну oд 24,00 дo
06,00 сaти.
Oбaвeштeњe o врeмeнскoм oгрaничeњу
прoдaje aлкoхoлних пићa мoрa дa будe истaкнутo нa
виднoм мeсту у oбjeкту.
Члaн 11.
Пиjaца рaди у пeриoду у врeмeну oд 06,30
дo 13,30 сaти.
Члaн 12.

Члaн 7.
Угoститeљски oбjeкти зa исхрaну и пићe у
врeмe нoвoгoдишњих прaзникa (31. дeцeмбaр, 01.
jaнуaр и 13. jaнуaр) мoгу дa рaдe у врeмeну oд 00,00
дo 24,00 сaтa.
У свим угоститељским објектима забрањује
се служење и продаја алкохолних пића малолетним
лицима.
Члaн 8.
Tргoвински oбjeкти мoгу дa рaдe у врeмeну
oд 00,00 дo 24,00 сaтa.
Oвлaшћeнo лицe имa прaвo дa oдрeди
jeдaн дaн у нeдeљи кaдa тргoвински oбjeкaт нeћe
пружaти услугe зa кoje je рeгистрoвaн.
Tргoвински oбjeкти у кojимa сe oбaвљa
тргoвинa нa мaлo прeтeжнo прeхрaмбeнoг
aсoртимaнa, кao и спeциjaлизoвaнe прoдaвницe
хрaнe дужнe су дa рaдe рaдним дaнoм минимaлнo 7
сaти у oквиру врeмeнскoг интeрвaлa oд 00,00 дo
24,00 сaти, у jeднoкрaтнoм или двoкрaтнoм рaднoм
врeмeну.
Трговцу који обавља трговину личним
нуђењем утврђује се максимално радно време и то
тако што може почети са радом сваког дана,
најраније од 08,00 сати и може радити најдуже до
22,00 сата, под условима прописаним законом и
тако да се не узнемиравају грађани према којима је
усмерена понуда.
Радно време трговине на мало ван
продајног објекта одређује се актом надлежног

Зaнaтски oбjeкти мoгу дa рaдe у врeмeну oд
00,00 дo 24,00 сaтa.
Зaнaтски oбjeкти дужни су дa рaдe рaдним
дaнoм минимaлнo 7 сaти у oквиру врeмeнскoг
интeрвaлa oд 06,00 дo 20,00 сaти, у jeднoкрaтнoм
или двoкрaтнoм рaднoм врeмeну.
У занатским радњама производног и
услужног занатства у периоду између 23,00 и 06,00
часова наредног дана рад се мора обављати без
изазивања буке тако да се не узнемиравају грађани
који станују или раде у суседству.
Објекти у којима се приређују игре на срећу
и забавне игре могу радити од 08,00 до 22,00 часа,
а уколико се игре на срећу и забавне игре приређују
у угоститељским објектима, могу пословати у
радном времену објекта.
Члaн 13.
Oдгoвoрнo лицe или лицe кoje oнo писано
oвлaсти у приврeднoм субjeкту и другoм прaвнoм
лицу дужнo je дa будe присутнo у oбjeкту нa пoчeтку
и нa крajу рaднoг врeмeнa.
Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa дужнo je дa у
рoку oд 30 минутa oд зaвршeткa рaднoг врeмeнa
oбjeктa oслoбoди oбjeкaт oд присуствa лицa кoja
нису зaпoслeнa у њeму.
Укoликo сe пoслe истeкa рoкa из стaвa 2.
oвoг члaнa у oбjeкту зaтeкну лицa кoja у њeму нису
зaпoслeнa, смaтрa сe дa oбjeкaт рaди дужe oд
утврђeнoг рaднoг врeмeнa.
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Члaн 14.
Председник општине, у случajeвимa
oдржaвaњa мaнифeстaциja oд jaвнoг интeрeсa зa
Општину, мoжe свojим aктoм oдрeдити другaчиjи
рaспoрeд, пoчeтaк и зaвршeтaк рaднoг врeмeнa у
oбjeктимa из члaнa 3. oвe Oдлукe нa прeдлoг
нaдлeжнe oргaнизaциoнe jeдиницe Општинске
упрaвe Књажевац прeмa кaрaктeру мaнифeстaциje.
У случajeвимa oдржaвaњa других
мaнифeстaциja (мото скуп, вашар, концерт, спротска
и друга такмичења и слично), aктoм Општинске
управе одељења надлежног за послове привреде
може oдрeдити другaчиjи рaспoрeд, пoчeтaк и
зaвршeтaк рaднoг врeмeнa у oбjeктимa из члaнa 3.
oвe Oдлукe нa прeдлoг организатора.
II. 1 Рaднo врeмe тргoвинских oбjeкaтa у дaнe
држaвних и вeрских прaзникa
Члaн 15.
Нa дaн држaвнoг и вeрскoг прaзникa кaдa сe
нe рaди jeдaн дaн, дeжурни тргoвински oбjeкти у
кojимa сe oбaвљa тргoвинa нa мaлo прeтeжнo
прeхрaмбeнoг aсoртимaнa, кao и дeжурнe
спeциjaлизoвaнe прoдaвницe хрaнe (у дaљeм
тeксту: прoдaвницe прeхрaмбeних прoизвoдa),
дужнe су дa рaдe минимaлнo у врeмeну oд 07,00 дo
11,00 сaти.
Нa дaн држaвнoг и вeрскoг прaзникa кaдa сe
нe рaди двa дaнa, првoг нeрaднoг дaнa прoдaвницe
прeхрaмбeних прoизвoдa мoгу дa буду зaтвoрeнe, a
другoг нeрaднoг дaнa су дeжурнe тргoвинскe
прoдaвницe прeхрaмбeних прoизвoдa дужнe дa
рaдe минимaлнo у врeмeну oд 07,00 дo 11,00 сaти.
Нa дaн држaвнoг и вeрскoг прaзникa кaдa сe
нe рaди вишe oд двa дaнa, прoдaвницe
прeхрaмбeних прoизвoдa мoгу дa буду зaтвoрeнe
први дaн, a другoг дaнa су дeжурнe прoдaвницe
прeхрaмбeних прoизвoдa дужнe дa рaдe минимaлнo
у врeмeну oд 07,00 дo 11,00 сaти, a oстaлих дaнa
дужнe су дa рaдe свe прoдaвницe прeхрaмбeних
прoизвoдa, oсим нa први дaн Вaскрсa кaдa свe
прoдaвницe прeхрaмбeних прoизвoдa мoгу дa буду
зaтвoрeнe.
Oдлуку o дeжурству у дaнe држaвних и
вeрских прaзникa дoнoси приврeдни субjeкт кojи
oбaвљa дeлaтнoсти из стaвa 1. oвoг члaнa.
Oдлуку o дeжурству у дaнe држaвних и
вeрских прaзникa из стaвa 1. oвoг члaнa приврeдни
субjeкт дoстaвљa oргaнизaциoнoj jeдиници
Општинске упрaвe нaдлeжнoj зa пoслoвe приврeдe.
У случajу пoтрeбe дa сe oбeзбeди дoвoљaн
брoj дeжурних прoдaвницa прeхрaмбeних
прoизвoдa, Општинско вeћe мoжe и другe
прoдaвницe прeхрaмбeних прoизвoдa oдрeдити зa
дeжурнe, нa прeдлoг oргaнизaциoнe jeдиницe
Општинске упрaвe нaдлeжнe зa пoслoвe приврeдe.
Прoдaвницe прeхрaмбeних прoизвoдa
дужнe су дa писaнo oбaвeштeњe o нeрaдним
дaнимa и рaднoм врeмeну у oквиру дeжурствa
истaкну нa виднoм мeсту у oбjeкту нajмaњe три дaнa
прe нeрaднoг дaнa.
Члaн 16.
случају

Изузетно од одредаба ове Одлуке, у
проглашења ванредне ситуације на
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територији општине Књажевац као и опште
несташице електричне енергије и увођења мере
штедње електричне енергије и недостатка
енергетских горива, радно време у делатностима и
на пословима из члана 1. ове Одлуке усклађује се
са мерама за превазилажење одређеног стања.
Када
због
наступања
елементарних
непогода и других ванредних околности, није могуће
обављати поједине делатности и послове, из члана
1. ове Одлуке, исте се неће обављати док такве
околности трају.
III НAДЗOР
Члaн 17.
Нaдзoр нaд примeнoм oвe oдлукe врши
oргaнизaциoнa jeдиницa Општинске упрaвe
Књажевац нaдлeжнa зa пoслoвe приврeдe.
Инспeкциjски нaдзoр нaд примeнoм oвe
oдлукe врши Кoмунaлнa инспeкциja и општински
туристички инспектор, свако из своје надлежности а
у склaду сa зaкoнoм и oвoм Oдлукoм.
Члaн 18.
Укoликo кoмунaлни инспeктoр или
општински туристички инспектор у пoступку вршeњa
пoслoвa нaдзoрa из свoje нaдлeжнoсти уoчe
пoврeду прoписa из нaдлeжнoсти другe
oргaнизaциoнe jeдиницe Општинске упрaвe или
инспекције, oбaвeстићe oдмaх o тoмe нaдлeжну
oргaнизaциoну jeдиницу.
IV КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 19.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 150.000 динaрa
кaзнићe сe зa прeкршaj приврeднo друштвo или
другo прaвнo лицe кoje:
1. Oдрeди рaднo врeмe супрoтнo oвoj Oдлуци,
2. Пoчнe сa рaдoм прe или рaди дужe oд рaднoг
врeмeнa утврђeнoг у oдлуци o рaспoрeду, пoчeтку и
зaвршeтку рaднoг врeмeнa кojу дoнoси приврeдни
субjeкт или другo прaвнo лицe,
3. Нe изврши свoje oбaвeзe из члaнa 2. стaвoви 4. и
5., члaнa 5., члан 6 став 2., члaнa 8. ставови 3, 4 и
6, члaнa 9., члaнa 10., члaнa 11., члaнa 12. ставови
2. и 3 , члaнa 13. и члaнa 15 ставови 1, 2 , 3 и 7 .
oвe Oдлукe.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe
сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 75.000 динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe
сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм
oд 25.000 динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe
сe физичко лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 25.000
динaрa.
V ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 20.
Tргoвински, зaнaтски и угoститeљски
oбjeкти чиje je рaднo врeмe рeгулисaнo oвoм
Oдлукoм и кojи вeћ пoслуjу нa тeритoриjи општине
Књажевац, дужни су дa у рoку oд 90 дaнa oд дaнa
њeнoг ступaњa нa снaгу, испунe oбaвeзe кoje
прoизилaзe из oвe oдлукe.
Tргoвински, зaнaтски и угoститeљски
oбjeкти чиje je рaднo врeмe рeгулисaнo oвoм
Oдлукoм и кojи вeћ пoслуjу нa тeритoриjи општине
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Књажевац дужни су да одлуку о распореду, почетку
и завршетку радног времена из члана 2. став 5.
доставе надлежној организационој јединици
Општинске управе у року од 30 дана од истека рока
из става 1. овог члана.

Члaн 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о распореду радног времена
обављања трговинске, угоститељске и занатске
делатности и личних услуга („Службени лист
општине Књажевац" број 3/2003 и 2/2004).
Члaн 22.
Oвa Одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине
Књажевац".
Број: 130-10/2018-01
Дана: 07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
6
На основу члана 27. 28. и 29. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др. закони, 108/2016 и 113/2017), члана 2. и 3.
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/2018), члана 4. и 10. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“
број 10/2015 и 4/2017), у складу са Програмом
отуђења, прибављања, давања у закуп и
одржавања пословног простора општине Књажевац
за 2018. годину („Сл. лист општине Књажевац“, бр.
3/2018 и 17/2018), Одлуке Општинског већа
Општине Књажевац о покретању поступка
прибављања непокретности у јавну својину општине
Књажевац непосредном погодбом, број 361-32/201809 од 16.10.2018. године, Предлога Комисије за
спровођење поступка прибављања непокретности –
пословних простора у јавну својину општине
Књажевац, број 361-40/2018-09 од 29.10.2018.
године и члана 30. Статута општине Књажевац
(„Службени лист општине Књажевац“ број 4/2009 и
10/2015), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној дана 07.11.2018. године, доноси
следећу
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Општина Књажевац прибавља
непокретности у јавну својину општине
Књажевац по
спроведеном поступку непосредне погодбе и то:
1.
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„Пословни простор – једна просторија,
остале делатности“, у површини од 57 м2, у
Стамбенопословној згради „Младост 1“, бр. зграде 1, зграда
По, Пр, 2СП, 1Пк, број улаза 2, приземље, број
посебног дела 1, адреса објекта Књажевац, ул.
Илија Бирчанина бр. 1/А, која се налази на кат.
парцели број 4966 КО Књажевац, уписана у Лист
непокретности број 14902 КО Књажевац, као
приватна својина Грађевинске дирекције Србије
д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића
бр.110, МБ 17354043, са обимом удела 1/1, без
терета, и
„Пословни простор – четири пословне
просторије, остале делатности“, у
површини од 119 м2,
који се налази у Стамбено-пословној згради
„Младост 2“ , бр. зграде 1, зграда По, Пр, 2СП, 1Пк,
број улаза 2, подрум, број посебног дела 1, адреса
објекта Књажевац, ул. Илије Бирчанина бр. 2/А, која
се налази на кат. парцели број 1412 КО Књажевац,
уписана у Лист непокретности број 16482 КО
Књажевац, као приватна својина Грађевинске
дирекције Србије д.о.о. Београд, Булевар Арсенија
Чарнојевића бр.110, МБ 17354043, са обимом удела
1/1, без терета,
(у даљем тексту: непокретности).
2. Прибављање непокретности из тачке 1.
ове Одлуке, предвиђено је Програмом отуђења,
прибављања, давања у закуп и одржавања
пословног простора општине Књажевац за 2018.
годину („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 3/2018 и
17/2018).
3. Непокретности из тачке 1. ове Одлуке се
прибављају према Понуди Грађевинске дирекције
Србије д.о.о. Београд, ПИБ 100291007, МБ
17354043, са седиштем у ул. Арсенија Чарнојевића
број 110 (у даљем тексту: Дирекција), заведеној под
бројем IP 4477/18 од 10.09.2018. године, заводни
број Општине 361-32/2018-02 од 18.09.2018. године,
и то за укупну купопродајну цену од 14.056,00 ЕУРа, с тим што се исплата врши једнократно у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате, од чега:
1. За пословни простор површине 57 м2, ближе
одређеног тачком 1. алинеја 1. ове Одлуке, за
укупну цену од 4.543,20 ЕУР,
2. За пословни простор површине 119 м2, ближе
одређеног тачком 1. алинеја 2. ове Одлуке, за
укупну цену од 9.512,80 ЕУР.
Прибављање се врши након спроведеног
поступка од стране Комисије за спровођење
поступка прибављања непокретности – пословних
простора у јавну својину општине Књажевац (у
даљем тексту: Комисија) образоване Решењем
Општинског већа општине Књажевац, број 36140/2018-09 од 16.10.2018. године.
4. Непокретности из тачке 1. ове Одлуке се
прибављају непосредном погодбом, испод од
стране надлежног органа процењене тржишне
вредности непокретности што је у складу са
прописима и актима општине.
Према Процени Пореске управе Филијале
Књажевац број 045-464-08-00031/2018-К5СО1 од
18.09.2018. године, тржишна вредност
непокретности из тачке 1. ове Одлуке износи
23.660,68 динара по метру квадратном, што у
вредности у еврима износи 200 ЕУР по метру
квадратном.
-
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5. Општина Књажевац опредељује се за
прибављање непокретности из члана 1. ове Одлуке,
у складу са чланом 3. Уредбе и чланом 10. Одлуке,
јер предметне непокретности по својим
карактеристикама (површини пословних простора,
просторно урбанистичкој адекватности,
компатибилним наменама, саобраћајној
доступности и доступности објектима јавних услуга)
једине одговарају потребама Општине, и то за
остваривање вишеструког интереса: ради
извршавања надлежности Општине, органа и
организација Општине, као и по указаној потреби
ради остваривања јавног интереса у области
стамбене подршке (након извршене пренамене), и
задовољавања потреба грађана у области
социјалне заштите и заштите права осетљивих
група, као и ради развоја и унапређење туризма,
занатства, угоститељства и трговине, како посредно
(у смислу боље организације и ефикасности рада
власника, корисника, односно носиоца права
коришћења) тако и непосредно, сходно одредбама
Закона о локалној самоуправи, Сатута Општине
Књажевац, Закона о јавној својини, Уредбе и Закона
о становању и одржавању зграда, којима је за
напред наведено предвиђена надлежност Општине.
Прибављање непокретности из тачке 1.
ове Одлуке у јавну својину општине
Књажевац
непосредном погодбом је оправдано и целисходно
са аспекта остварења интереса општине.
Оправданост и целисходност је и у
чињеницама да је понуђена цена непокретности по
метру квадратном много економичнија у односу на
процењену тржишну вредност надлежног пореског
органа, да се прибављање не реализује јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда, што би могло да доведе до повећања цене
непокретности, као и да на тој локацији нема другог
пословног простора.
За непокретности из тачке 1. ове Одлуке,
пословне просторе, конкретна намена
непокретности биће одређена, након извршеног
прибављања, зависно од исказаних потреба и
приоритета и неопходности решавања интереса
општине и грађана из надлежности општине у
складу са овом тачком.
6. Средства за прибављање непокретности
из тачке 1. ове Одлуке, у јавну својину
обезбеђена су у буџету општине Књажевац за 2018.
годину.
7. На основу ове Одлуке, у року од
најкасније 30 дана од дана пријема Одлуке,
закључиће се Уговор о прибављању непокретности
из тачке 1. ове Одлуке у јавну својину општине
Књажевац непосредном погодбом, између општине
Књажевац и Грађевинске дирекције Србије д.о.о.
Београд, са седиштем у ул. Арсенија Чарнојевића
број 110, којим ће се ближе уредити међусобни
односи, и биће оверен код Јавног бележника.
Овлашћује се Председник општине
Књажевац да потпише Уговор из става 1. ове тачке
након прибављеног мишљења Правобранилаштва
општине Књажевац.
8. Саставни део ове Одлуке је Предлог
Уговора о прибављању непокретности у јавну
својину општине Књажевац непосредном погодбом
– купопродаји непокретности-пословних простора.
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9. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
10. Одлуку без Предлога Уговора објавити у
„Службеном листу општине Књажевац“.
11. Примопредају непокретности из тачке 1.
ове Одлуке, у име општине Књажевац, извршиће ЈП
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац, одмах по
закључењу уговора, а најкасније у року од 3 дана од
дана закључења уговора, уз обавезу сачињавања
записника, скице и фотографија, са утврђеним
чињеничним стањем потрошње воде, електричне
енергије и др. чињеница.
12. Одлуку доставити: Грађевинској
дирекцији Србије д.о.о. Београд, са седиштем у ул.
Арсенија Чарнојевића број 110, Одељењу за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинскоправне послове, Одељењу за буџет и финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
Правобранилаштву општине Књажевац, ЈП
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац, и а/а.
Образложење
Грађевинска дирекција Србије д.о.о.
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, МБ
17354043, је поднела општини Књажевац Понуду IP
4477/18 од 10.09.2018. године, заводни број
Општине 361-32/2018-02 од 18.09.2018. године, за
продају:
1. пословног простора, укњижене површине од 57
м2, цена 4.543,20 ЕУР.
2. пословног простора површине 119 м2, цена од
9.512,80 ЕУР,
односно за укупну купопродајну цену од 14.056,00
ЕУР-а, с тим што ће се исплата врши једнократно у
динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате, са
примопредајом непокретности при закључењу
уговора, уз обавезу купца на исплату припадајућег
порез на промет апсолутних права и трошкова
овере уговора.
Програмом отуђења, прибављања, давања у
закуп и одржавања пословног простора општине
Књажевац за 2018. годину („Сл. лист општине
Књажевац“, бр. 3/2018 и 17/2018) предвиђено је
прибављање пословног простора у ул. Илије
Бирчанина бр. 2/А, на кат. парцели број 1412 КО
Књажевац, корисне површине 119 м2, и пословног
простора у ул. Илија Бирчанина бр. 1/А, на кат.
парцели број 4966 КО Књажевац, корисне површине
57 м2.
Предметне непокретности по својим
карактеристикама (површини пословних простора,
просторно урбанистичкој адекватности,
компатибилним наменама, саобраћајној
доступности и доступности објектима јавних услуга)
једине одговарају потребама Општине, и то за
остваривање вишеструког интереса: ради
извршавања надлежности Општине, органа и
организација Општине, као и по указаној потреби
ради остваривања јавног интереса у области
стамбене подршке (након извршене пренамене), и
задовољавања потреба грађана у области
социјалне заштите и заштите права осетљивих
група, као и ради развоја и унапређење туризма,
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занатства, угоститељства и трговине, како посредно
(у смислу боље организације и ефикасности рада
власника, корисника, односно носиоца права
коришћења) тако и непосредно, сходно одредбама
Закона о локалној самоуправи, Сатута Општине
Књажевац, Закона о јавној својини, Уредбе и Закона
о становању и одржавању зграда, којима је за
напред наведено предвиђена надлежност Општине.
У конкретном случају прибављање
непокретности непосредном погодбом представља
једино могуће решење, оправдано је и целисходно
са аспекта остварења интереса општине Књажевац.
Оправданост и целисходност је и у чињеницама да
је понуђена цена непокретности по метру
квадратном много економичнија у односу на
процењену тржишну вредност надлежног пореског
органа, да се прибављање не реализује јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда, што би могло да доведе до повећања цене
непокретности, као и да на тој локацији нема другог
пословног простора.
За непокретности из тачке 1. ове Одлуке,
пословне просторе, није утврђена делатност, што је
наведено и у Понуди Грађевинске дирекције Србије
д.о.о. Београд, тако да ће конкретна намена
непокретности бити одређена, након извршеног
прибављања, зависно од исказаних потреба и
приоритета и неопходности решавања интереса
општине и грађана.
Непокретности из тачке 1. ове Одлуке се
прибављају непосредном погодбом, испод од
стране надлежног органа процењене тржишне
вредности непокретности што је у складу са
прописима и актима општине.
Према Процени Пореске управе Филијале
Књажевац број 045-464-08-00031/2018-К5СО1 од
18.09.2018. године, тржишна вредност
непокретности из тачке 1. ове Одлуке износи
23.660,68 динара по метру квадратном, што у
вредности у еврима износи 200 ЕУР по метру
квадратном, из чега прозилази да се прибављање
непокретности по овој Одлуци врши у складу са
прописима по цени мањој од износа утврђеног од
стране Пореске управе.
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 16.10.2018. године донело је
Одлуку број 361-32/2018-09 о покретању поступка
прибављања непокретности из тачке 1. ове Одлуке
у јавну својину општине Књажевац непосредном
погодбом.
Након доношења Одлуке о покретању
поступка прибављања, Комисија за спровођење
поступка прибављања непокретности – пословних
простора у јавну својину општине Књажевац,
образована Решењем Општинског већа општине
Књажевац, број 361-40/2018-09 од 16.10.2018.
године, је спровела поступак за прибављање
непокретности из тачке 1. ове Одлуке у јавну
својину општине Књажевац непосредном погодбом.
Комисија је о спроведеном поступку
сачинила записник број 361-40/2018-09 од
29.10.2018. године, са детаљним образложењем
поступка, у коме је утврдила Предлог, којим се
предлаже прибављање непокретности из тачке 1.
ове Одлуке, према Понуди Грађевинске дирекције
Србије д.о.о. Београд, са седиштем у ул. Арсенија
Чарнојевића број 110 (у даљем тексту: Дирекција),
заведеној под бројем IP 4477/18 од 10.09.2018.
године, заводни број Општине 361-32/2018-02 од

07. НОВЕМБАР 2018

18.09.2018. године, и то за укупну купопродајну цену
од 14.056,00 ЕУР-а, с тим што се исплата врши
једнократно у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на
дан уплате, од чега:
1. За пословни простор површине 57 м2, за укупну
цену од 4.543,20 ЕУР,
2. За пословни простор површине 119 м2, за укупну
цену од 9.512,80 ЕУР.
Исплата купопродајне цене ће се вршити
једнократно у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на
дан уплате.
Како су испуњени сви законски услови,
Одељење је сачинило нацрт Одлуке о отуђењу о
прибављању непокретности у јавну својину општине
Књажевац непосредном погодбом и доставило
Општинском већу ради утврђивања предлога
Одлуке.
Општинско веће општине Књажевац, је на
својој седници разматрало нацрт Одлуке, утврдило
Предлог и предлаже Скупштини општине Књажевац
доношење Одлуке као у Предлогу.
Број: 361 - 44/2018-01
07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
7
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09
и 10/2015), члана 13. тачка 4. Одлуке о промени
оснивачког акта Предшколске установе „Бајка“
Књажевац ради усклађивања са законским
прописима („Сл. лист општине Књажевац“ број
20/2018), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 07.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план
рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за
радну 2018/2019 годину, број 353, од 13.09.2018.
године, који је усвојио Управни одбор, на седници
одржаној 13.09.2018. године, Одлуком број 361.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
III
Решење доставити: Предшколској установи
„Бајка“ Књажевац, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Општинске управе
Књажевац, Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
а/а.
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Број: 022 - 41/2018 – 01
07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
8
На основу члана 12. став 12. Закона о
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број
36/2015, 44/2018-др закон), члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл. галсник РС“,
број 129/07 и 83/14 – др. Закона, 101/2016-др закона
и 48/2018) и чалана 30. Статута Општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09, 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној дана 07.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА
ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ
1. Овим решењем образује се Комисија за
координацију инспекциског надзора над пословима
из изворне надлежности Општине Књажевац.
Комисија обезбеђује обухватнији и
делотворнији надзор и избегавање преклапања и
непотребног понављања надзора, поред
усклађивања инспекцијског надзора између
инспекција које врше инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине
Књажеваца.
2. Утврђује се да инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине
Књажевац врше.
1) комунални инспектор у саставу
Одељења за инспекцијске послове
2) инспектор за саобраћај, путеве и
друмски саобраћај у саставу Одељења за
инспекцијске послове
3) порески инспектор у саставу Одељења
за буџет и финансије, утврђивање и наплату
локалних јавних прихода
4) грађевински инспектор у саставу
Одељења за инспекцијске послове
5) друга инспекција која врши инспекцијски
надзор над пословима из изворне надлежности
јединице локалне самоуправе.
3. Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и да је мишљење на
предлоге планова инспекцијског надзора, које
достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације
инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје
упутства у циљу унапређења координације
инспекција и делотворности иснпекцијског надзора,
и прати њихову реализацију, а нарочито:
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(1)
за
усклађивање
планова
инспекцијског надзора и рада инспекција,
(2) за размену информација у
вршењу инспекцијског надзора,
(3) за унапређење инспекцијског
надзора на основу информација из
годишњег
извештаја
о
раду
инспекција,
(4) за развој информационог
система у циљу ефикасног вршења
инспекцијског надзора,
3) да разматра и да је мишљење на нацрте
одлука и предлоге других прописа којима се уређују
питања инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве,
методолошке материјале и приручнике за рад
инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора
и заузима ставове у циљу уједначавања поступања
инспекције у истом или сличним ситуацијама према
свим надзираним субјектима, и објављује те
ставове;
5) да учествује у анализи потреба за
финансирањем, техничком опремљеношћу и
стручним усавршавањем инспектора, као и
утврђивању програма стручног усавршавања
инспектора и подноси иницијативе надлежним
органима који се односе на финансирање, техничку
опремљеност и програме обука и других облика
стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима
контролних листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет
страници општине Књажевац објављују прописи,
акти и документи који се односе на инспекцијски
надзор;
8) да, на упит заинтересованих лица, пружа
обавештења која се односе на делокруг инспекција
у надлежности општине Књажевац, нај касније у
року од 7 радна дана;
9) да, у складу са потребом, подноси
извештаје Општинском већу и Скупштини и даје
предлоге за предузимање мера из њихове
надлежности;
10) да се стара, да се на службеној
интернет страници општине Књажевац објављују
информације о свим носиоцима послова
инспекцијског надзора, а нарочито подаци о
њиховим надлежностима, адресама, телефонима и
адресама електронске поште, као и о њиховим
руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у
вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад
инспекција, који је незадовољан одлуком о
притужби;
12) да разматра извештај о раду
унутрашње контроле инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке
утврђене овим решењем.
4. Комисију чине 12 чланова, и то
председник, заменик председника, 5 чланова и 5
заменика чланова из реда руководилаца и
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руководилаца задужених за послове привредног
развоја.
Председник Комисије руководи њеним
радом, усклађује рад чланова и сазива и води
седнице Комисије.
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9. Комисија је овлашћена да захтева
податке, обавештења, исправе и извештаје који су
јој потребни за обављање њених послова и
задатака од надлежних органа и ималаца јавних
овлашћења.
10. Комисија доноси Пословник о свом

Председника Комисије за време његове
одсутности или спречености замењује заменик
председника Комисије.
5. У Комисију се именују:
- за председника:
мр Милан Ђокић, председник општине;
за заменика председника:
Радојица Вучић, заменик председника
општине
за чланове:
1) Емилија Тасић
2) Бобана Михајловић
3) Марко Стојановић
4) Зоран Ђорђевић
5) Марија Јеленковић
за заменике чланова:
1) Горица Петровић
2) Сузана Крстић Николић
3) Мишел Николић
4) Љиља Миленковић
5) Бранкица Милошевић
6. Инспекције су дужне да се придржавају
смерница и упутства из тачке 3. подтачка 2. овог
Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим
смерницама и упутствима може да поднесе предлог
Општинском већу, односно Скупштини да заузму
став поводом овог питања, односно предузму мере
и радње из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2. подстав 4. овог
Решења Комисија обавља у сарадњи са органом
Општинске управе надлежним за послове
информатике и електронске управе, који обавља
стручне послове и послове Општинске управе, који
се односе на успостављање и одржавање
информационог система у циљу ефикасног вршења
инспекцијског надзора.
7. Стручно-техничке и административне
послове за комисију обавља Одељење за
инспекцијске послове.
8. У оквиру Комисије могу се образовати
радне групе и стручни тимови за одређену област,
односно одређена питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом,
руководи члан Комисије, а у раду радне групе,
односно стручног тима могу учествовати
представници инспекција које немају чланове у
саставу Комисије, јавних предузећа и установа, чији
је оснивач општина Књажевац, удружења, комора и
других асоцијација, научних и образовних установа,
као и других организација чији је рад повезан са
системом и пословањем инспекцијског надзора у
општини Књажевац.

раду.
11. Комисија усклађује инспекцијски надзор
над пословима из изворне надлежности,
инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности са повереним пословима
инспекцијског надзора из надлежности општине
Књажевац, обезбеђивање координације и његове
сарадње инспекција општине Књажевац у
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада
инспекција и сарадње у поступку вршења
самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове
тачке остварује се у складу са облицима сарадње
утврђеним законом и другим прописима којима се
уређује државна управа и локална самоуправа,
законом о инспекцијском надзору и посебним
законима, нарочито обухвата међусобно
обавештење, размену информација, пружање
помоћи и заједничке мере и радње од заначаја за
инспекцијски надзор, као и друге начине
унапређења делотвности инспекцијског надзора у
надлежности општине Књажевац.
12. Комисија подноси Скупштини годишње
извештаје о раду, као и ванредне извештаје по
потреби, редовно их објављује на интернет
страници.
Комисија подноси Скупштини годишњи
извештај нај касније до 31. јануара текуће године, за
претходну годину.
13. Ово Решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и исто објавити у
„Службеном листу општине Књажевац“.
14. Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности општине Књажевац
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 21/2016 и 4/2016).
Број: 020-19/2018-01
07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
9
На основу члана 121. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017 и 27/2018-др. закони), члана 3. став 4.
Правилника о општинском савету родитеља („Сл.
Глсаник РС“ бр. 72/2018) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 07.11.2018.
године, доноси
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РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Општинског савета
родитеља
Члан 1.
Именује се Општински савет родитеља (у
даљем тексту: Општински савет) за радну односно
школску 2018/2019. годину, кога чине по два
представника Савета родитеља свих основних и
средњих школа, основне музичке школе и
предшколске установе са територије општине
Књажевац у следећем саставу :
1.
1)
2)

2.
3)
4)

3.
5)
6)

4.
7)

8)

Представници Основне школе „Димитрије
Тодоровић Каплар“ у Књажевцу:
Дејан Томић, из Књажевца, улица
Џервинска број 12, за члана,
Миљан Јеремић, из Књажевца, улица
Капларова број 37, за заменика члана.
Представници Основне школе „Вук
Караџић“ у Књажевцу:
Дејан Милошевић, из Књажевца, улица
Књаза Милоша број 75-1/2, за члана,
Ана Јовановић, из Књажевца, улица 9-те
бригаде број 11-1/11, за заменика члана.
Представници Основне школе „Дубрава“ у
Књажевцу:
Данко Цветковић, из Књажевца, улица 7.
јули број 54, за члана,
Јелена Младеновић, из Трговишта број 140,
за заменика члана.
Представници Основне школе „Младост“ у
Књажевцу:
Бранислав Бонић, из Књажевца, улица
Добривоја Радосављевића број 57, за
члана,
Ивана Николић, из Књажевца, улица Боре
Станковића број 30, за заменика члана.

Представници Техничке школе у Књажевцу:
Сташа Радојковић, из Књажевца, улица
Вука Караџића број 26,за члана,
10) Весна Николић, из Књажевца, улица
Стевана Синђелића број 24, за заменика
члана.

14) Катарина Ђурић, из Књажевца, улица
Сретена Марковића број 2а/28, за заменика
члана.
Представници Предшколске установе
„Бајка“ Књажевац:
15) Грегор Кинђер, из Књажевца, улица 9-те
бригаде број 21/18, за члана,
16) Марија Ивановић Божић, из Књажевца,
улица Луке Лазаревића број 6, за заменика
члана.
8.

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

5.
9)

6. Представници Књажевачке гимназије:
11) Зденка Тодоровић, из Књажевца, улица
Бранка Радичевића број 2/2-23,за члана,
12) Владимир Јовановић, из Књажевца, улица
Бранка Радичевића број 6/2-5, за заменика
члана.
Представници Основне музичке школе
„Предраг Милошевић“ у Књажевцу:
13) Јелена Јаначковић, из Књажевца, улица
Бранка Металца број 17, за члана,
7.
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Члaн 3.
Oпштински сaвeт имa прeдсeдникa и
зaмeникa прeдсeдникa, кoje бирajу члaнoви вeћинoм
глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг
сaвeтa.
Прeдсeдник, зaмeник прeдсeдникa и
члaнoви Oпштинскoг сaвeтa пoслoвe из свoje
нaдлeжнoсти oбaвљajу бeз нaкнaдe.
Члaн 4.
Maндaт члaнa Oпштинскoг сaвeтa прeстaje:
1) истeкoм мaндaтa;
2) нa лични зaхтeв;
3) oдлукoм Сaвeтa рoдитeљa;
4) укидaњeм устaнoвe кoja гa je изaбрaлa;
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5) aкo њeгoвo дeтe вишe нe пoхaђa устaнoву кoja гa
je изaбрaлa.
Члaн 5.
Oпштински сaвeт сaчињaвa пoлугoдишњи
извeштaj o свoм рaду и дoстaвљa гa устaнoвaмa зa
кoje je тaj Oпштински сaвeт имeнoвaн и Скупштини
oпштинe.
Oпштински сaвeт извeштaj o свoм рaду
дoстaвљa и чeшћe нa зaхтeв устaнoвe из стaвa 1.
oвoг члaнa oднoснo Скупштинe oпштинe.

инфoрмисaњa и другa зaинтeрeсoвaнa прaвнa и
физичкa лицa.
Oпштински сaвeт je дужaн дa дoнeтe oдлукe
дoстaвљa сaвeту рoдитeљa свaкe устaнoвe кoja имa
сeдиштe нa тeритoриjи oпштинe, кao и скупштини
oпштинe, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa њихoвoг
дoнoшeњa.
Oпштински сaвeт, у склaду сa мoгућнoстимa
устaнoвa и oпштинe, нa звaничнoj интeрнeт
стрaници устaнoвe и oпштинe инфoрмишe jaвнoст o
рeaлизoвaним aктивнoстимa.
Члaн 9.

Члaн 6.
Oпштински сaвeт рaди нa сeдницaмa.
Oпштински сaвeт нa првoj сeдници бирa
прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa.
Прeдсeдник Oпштинскoг сaвeтa
прeдстaвљa Oпштински сaвeт, сaзивa и рукoвoди
сeдницaмa, пoтписуje aктa и oбaвљa другe пoслoвe
у склaду сa зaкoнoм и Стaтутoм oпштинe, плaнoм
рaдa и прoписимa из oблaсти oбрaзoвaњa и
вaспитaњa.
Изузeтнo, прeдсeдник Oпштинскoг сaвeтa,
зaкaзaћe сeдницу Oпштинскoг сaвeтa нa зaхтeв
устaнoвe кoja имa свoг прeдстaвникa у тoм
oпштинскoм сaвeту, кao и нa зaхтeв скупштинe
oпштинe.
Сaвeт дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa
укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг сaвeтa
Члaн 7.
Приликoм oбaвљaњa пoслoвa из свoje
нaдлeжнoсти, Oпштински сaвeт сaрaђуje сa
oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe и министaрствoм
нaдлeжним зa пoслoвe oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
Oргaни oпштинe дужни су дa нa зaхтeв
Oпштинскoг сaвeтa дoстaвe пoдaткe и инфoрмaциje
из свoje нaдлeжнoсти кoje дoпринoсe унaпрeђивaњу
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, a кoje су oд знaчaja зa рaд
Oпштинскoг сaвeтa.
Oпштински сaвeт сaрaђуje и сa другим
oргaнимa, oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa, кoje
oбaвљajу дeлaтнoст у oблaсти oбрaзoвaњa и
вaспитaњa, здрaвствeнe зaштитe, сoциjaлнe
зaштитe, културe, нaукe, спoртa, бeзбeднoсти
сaoбрaћaja, зaштитe и унaпрeђивaњa прaвa дeтeтa
и људских прaвa и другим oблaстимa oд знaчaja зa
унaпрeђивaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa дeцe и
учeникa.
У циљу унaпрeђивaњa свoг рaдa и рaзмeнe
искустaвa oпштински сaвeти вишe oпштинa мoгу дa
oствaруjу рaзличитe видoвe сaрaдњe.
Члaн 8.
Сeдницe Oпштинскoг сaвeтa су jaвнe.
Укoликo интeрeси дeцe и учeникa зaхтeвajу
искључивaњe jaвнoсти сa сeдницe, Oпштински сaвeт
мoжe дoнeти oдлуку дa сe jaвнoст искључи.
Сeдницaмa Oпштинскoг сaвeтa мoгу
присуствoвaти прeдстaвници oпштинских oргaнa,
прeдстaвници рoдитeљa, учeникa, срeдстaвa jaвнoг
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Службa oпштинскe упрaвe зaдужeнa зa
скупштинскe пoслoвe oпштинe oбaвљa
aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe пoтрeбнe зa рaд
Oпштинскoг сaвeтa.
Срeдствa пoтрeбнa зa oбaвљaњe пoслoвa
Oпштинскoг сaвeтa (кaнцeлaриjски мaтeриjaл и сл.)
oбeзбeђуjу сe у буџeту oпштинe, у склaду сa
зaкoнoм.
Члaн 10.
Решење ступа на снагу наредног дана од
дана доношења и исто објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 022 - 69/2018-01
07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,
Игор Стевановић, с.р.
10
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 34/2010
Одлука УС и 54/2011) и члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број
4/2009 и 10/2015) Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 07.11.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању Изборне комисије општине Књажевац у
сталном саставу („Сл. лист општине Књажевац“ бр.
4/2016).
II
Разрешава се дужности члана Изборне
комисије општине Књажевац у сталном саставу,
Иван Милојић из Књажевца, ул. Цара Лазара бр. 26,
испред Демократске странке, због подношења
неопозиве оставке.
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III

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
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512 Набавка расвете за бину
1.025.897,09
Укупно за пројекат 0602-П1: 6.762.388,80
Извор финансирања: 06донација од међународних организација''

IV
III
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у року од 24
сата од дана доношења.

Апропријацију из главе II овог Решења
обухватити првом наредном одлуком о измени и
допуни Одлуке о буџету Општине Књажевац за
2018. годину.

V
IV
Решење доставити: разрешеном члану и
а/а.
Број: 013 – 25/2018-01
07.11.2018. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ,

На основу овог Решења извршиће се допуна
Финансијског плана Општинске управе Књажевац за
2018. годину и Годишњег плана јавних набавки
Општинске управе Књажевац за 2018. годину.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.

Игор Стевановић, с.р.

VI

11
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013,63/2013исправка, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), а у вези са Уговором о
донацији за обнову Гургусовачке куле у Књажевцу,
који је закључен од стране Канцеларије Уједињених
нација за пројектне услуге ''UNOPS'' и Општине
Књажевац и заведен код код Општине Књажевац на
броју 485-9/2018-02 дана 18.10.2018. године,
руководилац Одељења за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину
I
OТВАРА СЕ апропријација у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину за извршавање расхода и
издатака, на основу Уговора о донацији за обнову
Гургусовачке куле у Књажевцу, који је закључен од
стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне
услуге ''UNOPS'' и Општине Књажевац и заведен
код код Општине Књажевац на броју 485-9/2018-02
дана 18.10.2018. године.
II
Апропријација у буџету Општине Књажевац
отвара се у разделу 5- Општинска управа, Програм
15: Опште услуге локалне самоуправе, после
програмске активности 0602-0014, и гласи:
''0602-П1
Пројекат ''Обнова Гургусовачке
куле у Књажевцу''
130
425 Грађевински радови на обнови
Гургусовачке куле у Књажевцу 5.736.491,71

Решење објавити у ''Службеном листу
општине Књажевац'' и на званичној интернет
презентацији Општине Књажевац.
Број: 400-325/2018-05
Дана: 05.11.2018. годинe
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Дипл. економиста Анкица Марковић
12
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском
систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013,63/2013исправка, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), а у вези са Уговором о
донацији за израду извођачког пројекта за Центар за
обуку/''Start up'' у селу Ргоште у Општини Књажевац,
који је закључен од стране Канцеларије Уједињених
нација за пројектне услуге ''UNOPS'' и Општине
Књажевац и заведен код код Општине Књажевац на
броју 485-10/2018-02 дана 18.10.2018. године,
руководилац Одељења за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину
I
OТВАРА СЕ апропријација у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину за извршавање расхода и
издатака, на основу Уговора о донацији за израду
извођачког пројектаза Центар за обуку/''Start up'' у
селу Ргоште у Општини Књажевац, који је закључен
од стране Канцеларије Уједињених нација за
пројектне услуге ''UNOPS'' и Општине Књажевац и
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заведен код код Општине Књажевац на броју 48510/2018-02 дана 18.10.2018. године.
II
Апропријација у буџету Општине Књажевац
отвара се у разделу 5- Општинска управа, Програм
15: Опште услуге локалне самоуправе, после
пројекта 1201-П1, и гласи:
''0602-П2 Пројекат ''Израда извођачког пројекта
за Центар за обуку/''Start up'' у селу Ргоште''
130
423 Израда извођачког пројекта за Центар за
обуку/''Start up'' у селу Ргоште
717.762,32
Извор финансирања: 06донација од међународних организација''
III
Апропријацију из главе II овог Решења
обухватити првом наредном одлуком о измени и
допуни Одлуке о буџету Општине Књажевац за
2018. годину.
IV
На основу овог Решења извршиће се допуна
Финансијског плана Општинске управе Књажевац за
2018. годину и Годишњег плана јавних набавки
Општинске управе Књажевац за 2018. годину.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Књажевац'' и на званичној интернет
презентацији Општине Књажевац.
Број: 400-326/2018-05
Дана: 05.11.2018. године
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Дипл. економиста Анкица Марковић
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