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На  основу члана 26, 27. став 10, 28 и 29 
.Закона о јавној својини  (''Сл. гласник РС'' бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016 и 
95/2918), члана 12. Закона о промету непокретности 
(„Сл. гласник РС“ , бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015), 
члана 21. став 2. 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 5. и 6. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Књажевац  („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 10/2015 и 4/2017), члана 5. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Сл. Лист општине 
Књажевац“ бр. 10/2015 и 5/2017), а по спроведеном 
поступку јавног надметања за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Књажевац 
по Огласу бр. 463-102/2018-09 од 19.11.2018. 
године, у складу са Програмом   отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 2018. 
годину, који је усвојен Одлуком о доношењу  
Програма  отуђења, прибављања, давања у закуп и 
одржавања пословног простора општине Књажевац 
за 2018. годину, („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
3/2018 и 17/2018) и Потврдом Агенције за 
реституцију, Централна јединица Београд, бр. 446-
06-021-002242/2018-01 од 07.08.2018. године и 
члана 30. Статута општине Kњажевац (“Сл. лист 
општине Књажевац”, бр. 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 28.12.2018. године, донела је 
следећу 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 

 1. Општина Књажевац отуђује из јавне 
својине општине Књажевац у целини непокретности 
уписане  ЛН. бр. 16297 КО Књажевац и то: 
Породичну стамбену зграду бр. 1, укупне  корисне 
површине 50м2, укупне грађевинске површине 
60м2, спратности Пр+СП,  јавна својина општине 
Књажевац, облик својине- својина јавна, у Књажевцу 
у улици Цара Душана бр. 27/А,  са припадајућим  
градским грађевинским земљиштем - кп. бр. 95 - 
земљишта под зградом-објектом површине 0,00,31 
ха и остало вештачки створено неплодно површине 
0,00,51 ха, укупне површине 0,00,82м2, све у делу 
1/1, без терета ( у даљем тексту: Предметна 
непокретност), у својину најповољнијем понуђачу, 

купцу  Славици Пепић из Књажевца, ул. Цара 
Душана б.б ( у даљем тексту: Купац). 
 2. Предметна непокретност из тачке 1. ове 
Одлуке отуђује се након спроведеног поступка 
отуђења непокретности  по Огласу о спровођењу 
поступка јавног надметања за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Књажевац, 

463-102/2018-09 од 19.11.2018. године, у виђеном 
стању, без права купца на накнадне рекламације. 
 3. Предметна непокретност из тачке 1. ове 
Одлуке, отуђује се за  купопродајну цену у укупном 
износу од  6 656,09 евра 
(словима:шестхиљадашестотинапедесетшестевраи
деветценти). 
      Износ купопродајне цене  из става 1. ове тачке 
умањује се за износ од 1.000,00 евра 
(словима:хиљдуевра) што у динарској 
противвредности износи 118.148,00 динара 
(словима: 
стоосамнаестхиљадасточетрдесетосамдинара) који 
је уплаћен од стране Купца на име депозита  за 
учешће у поступку јавног надметања, дана 
06.12.2018. године. 
   Преостали износ, који представља 
коначну купопродајну цену која је утврђена након 
спроведеног поступка јавног надметања у висини од 
5.656,09 евра, (словима: петхиљадашестотина 
педесетшестевраидеветценти)  уплаћује се у 
једнократном износу у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан 
уплате, о чему је купац дужан доставити продавцу 
валидан доказ, најкасније пре потписивања Уговора 
за отуђење Предметне непокретности  из тачке 1. 
ове Одлуке. 
 Уплата купопродајне цене  се врши на 
рачун јавног прихода број 840-841151843-84, по 
моделу 97, са позивом на број 60-045, прималац -у 
корист нивоа општине, сврха примања од продаје 
непокртености уз обавезу доставе доказа о уплати 
општини Књажевац. 
 4. Обавезује се Купац  да, на основу ове 
Одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу  
ове Одлуке, са општином Књажевац закључи Уговор 
о отуђењу Предметне непокретности из јавне 
својине, којим ће се ближе регулисати права и 
обавезе. 
 Након закључења и овере уговора, одмах 
ће се извршиће увођење Купца у посед 
непокретности из тачке 1. ове Одлуке.  
 5. Овлашћује се председник Општине да 
закључи и потпише Уговор о отуђењу Предметне 
непокретности из јавне својине уз претходно 
прибављено мишљење Правобранилаштва 
општине Књажевац. 
 6. Одлука је коначна и ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Књажевац“. 
 7. Одлуку објавити у “Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 8. Одлуку доставити: Славици Пепић из 
Књажевца, ул. Цара Душана б.б., 
Правобранилаштву општине Књажевац, ул. Милоша 
Обилића бр. 1, Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, Одељењу за 
финансије и буџет и утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода општине Књажевац и а/а. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
             Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 19.11. 2018. године, донело 
је Одлуку о покретању поступка отуђења 
непокретности из јавне својине општине Књажевац 
у поступку јавног надметања бр. 463-101/2018-09  и 
расписало Оглас о спровођењу поступка јавног 
надметања за отуђење непокретности из јавне 
својине општине Књажевац бр. 463-102/2018-09 
ради отуђења у целини непокретности уписане  ЛН. 
бр. 16297 КО Књажевац и то: Породичне стамбене 
зграде бр. 1, укупне  корисне површине 50м2, укупне 
грађевинске површине  60м2, спратности Пр+СП,  
јавна својина општине Књажевац, облик својине- 
својина јавна, у Књажевцу у улици Цара Душана бр. 
27/А,  са припадајућим  градским грађевинским 
земљиштем - кп. бр. 95 - земљишта под зградом-
објектом површине 0,00,31 ха и остало вештачки 
створено неплодно површине 0,00,51 ха, укупне 
површине 0,00,82м2, све у делу 1/1, без терета  са 
почетном ценом од од  6.656,09 евра 
(словима:шестхиљадашестотинапедесетшестевраи
деветценти) односно у динарима 785.600,00 динара 
(словима:седамстотинаосамдесетпетхиљадаишесто
динара), по званичном средњем курсу Народне 
банке Србије, на дан 15.08.2018. године тј. на дан 
процене тржишне вредности предметне 
непокретности, уз испуњеност других услова из 
Огласа. 
 Почетна цена утврђена је према Процени 
тржишне вредности непокретности, бр. 464-08/2018-
28 од 15.08.2018. године, дате од стране 
Министарства финансија Републике Србије, 
Пореске управе, Филијале Књажевац. 
 Програмом   отуђења, прибављања, 
давања у закуп и одржавања пословног простора 
општине Књажевац за 2018. годину, који је усвојен 

Одлуком о доношењу  Програма  отуђења, 
прибављања, давања у закуп и одржавања 
пословног простора општине Књажевац за 2018. 
годину, („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 3/2018 и 
17/2018)  је предвиђено отуђење Предметне 
непокретности.  
           Комисија за спровођење поступка за отуђења 
непокретности из јавне својине, образована 
Решењем Општинског већа општине Књажевац, 
број 463-103/2018-09 од 19.11.2018. године, је дана 
24.12.2018. године, спровела поступак  по Огласу о 
спровођењу поступка јавног надметања за отуђење 
непокретности из јавне својине општине Књажевац 
бр. 463-102/2018-09  од 19.11.2018. године. 
           На расписани Оглас, у остављеном року, 
поднета је једна пријава која је била потпуна и 
благовремена, од стране Славице Пепић  из 
Књажевца, ул. Цара Душана б.б., и која испуњава 
све услове из Огласа. 
 Чланом 20. став. 4 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)прописано је да ће се 
поступак  јавног надметања спровести и у случају  
уколико пристигне најмање једна благовремена и 
потпуна пријава на основу које се подносилац 

региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 
по којој се предметна непокретност отуђује из јавне 
својине прихвати као купопродајну цену, с тим да 
уколико не прихвати купопродајну цену губи право 
на враћање депозита. 
    Комисија је о спроведеном поступку по 
напред наведеном Огласу сачинила Записник бр. 
463-103/2018-09 од 24.12.2018. године, којим је 
прогласила Славицу Пепић из Књажевца, ул. Цара 
Душана бб,    за купца предметне непокретности  из 
тачке  1. диспозитива ове Одлуке и дала Предлог за 
доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине 
општине Књажевац у целини непокретности уписане  
ЛН. бр. 16297 КО Књажевац и то: Породичну 
стамбену зграду бр. 1, укупне  корисне површине 
50м2, укупне грађевинске површине  60м2, 
спратности Пр+СП,  јавна својина општине 
Књажевац, облик својине- својина јавна, у Књажевцу 
у улици Цара Душана бр. 27/А,  са припадајућим  
градским грађевинским земљиштем - кп. бр. 95 - 
земљишта под зградом-објектом површине 0,00,31 
ха и остало вештачки створено неплодно површине 
0,00,51 ха, укупне површине 0,00,82м2, све у делу 
1/1, без терета и доставила Општинској управи 
Књажевац – Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове.  
 На основу свега напред наведеног, а како је 
Славица Пепић из Књажевца, ул. Цара Душана бб, 
као  једини подносилаца пријаве,  прихватила 
почетну цену као купопродајну цену по којој се 
Предметна непокретност  отуђује из јавне својине, 
то су се стекли услови из  законских прописа и 
општинских одлука за отуђење предметне 
непокретности  из јавне својине. 
  Исплата преосталог дела 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 
непокретности из јавне својине општине Књажевац 
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: 463 -110/2018-01                                                                     
28.12..2018. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
2 

На основу члана 120. став 3. Закона о 
социјалној заштити (''Сл. гласник РС'' број 24/2011), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007, 
83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) 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 28.12.2018. године, 
донела је 
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ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ 
КЊАЖЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 
Одлуке о социјалној заштити у општини Књажевац 
(''Сл. лист општине Књажевац'' број 9/2011 и 
20/2013), у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 

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

''1. Дневне услуге у заједници – помоћ у 

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

Члан 3. 

        После члана 24в. Одлуке додаје се наслов 
''Лични пратилац детета'' и нови чланови 24г, 24д 

и 24ђ, који гласе: 
 

''Члан 24г 
        Лични пратилац доступан је детету са 

инвалидитетом односно са сметњама у 
развоју, коме је потребна подршка за 
задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области 
кретања, одржавања личне хигијене, 
храњења, облачења и комуникације са 
другима, под условом да је укључено у 
васпитно-образовну установу, односно 
школу, до краја редовног школовања, 
укључујући завршетак средње школе. 

 
Члан 24д 

 
         Сврха ангажовања личног пратиоца је 
пружање детету одговарајуће индивидуалне 
практичне подршке ради укључивања у редовно 
школовање, и активности у заједници, ради 
успостављања што већег нивоа самосталности. 
Програмске активности личног пратиоца детета 
реализују се кроз акредитовани програм, у оквиру 
посебне услуге личног пратиоца детета, или као 
програмске активности у оквиру услуге дневног 
боравка или помоћи у кући. 

 
Члан 24ђ 

 
         Активности личног пратиоца детета, планирају 
се и реализују у складу са индивидуалним 
потребама детета у области кретања, одржавања 
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације 
са другима, што укључује:  
 
1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне 
хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при 
храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, 
храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), 
припрему књига и опреме за вртић односно школу;  

 
2) помоћ у заједници, што укључује:  
(1) помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и 
излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.), 
(2) помоћ у кретању (оријентација у простору 
уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица 
или коришћење других помагала и сл.), 
(3) одлазак на игралишта односно места за 
провођење слободног времена (подршка у игри, 
подршка и посредовање у комуникацији и сл.), 
укључујући културне или спортске активности и 
друге сервисе подршке.''. 
 

Члан 4. 
 

        У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 5. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 560-123/2018-01                                                                  
Дана: 28.12.2018. године                                                                      
К њ а ж е в а ц    

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 11. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 
83/2016, 91/2016,  104/2016, 96/2017, 89/2018 и 
95/2018 ) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, бр. 4/2009 и 
10/2015), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној  28.12.2018. године, донела је  
 
 

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

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(Сл.лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) у члану 4. 
став 1. тачке 1, 4, 5  и  7. се бришу.  

 
 

Члан 2. 

 У члану 12 речи „из члана 4 ст.1 тач. 1.3 и 
7.“ замењују се речима“ из члана 4. став 1. тачка 3“.  
 

Члан 3. 

 Члан 13 се брише. 

 
Члан 4. 

Чланови 17, 18 и 19 се бришу. 
 

Члан 5. 

Члан 21 се брише. 

Члан 6. 

У Тарифи локалних комуналних 
такси Тарифни бројеви 1, 4, 5 и 7 се 
бришу. 
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   Члан 7. 

У Тарифи локалних комуналних 
такси Тарифни број  6 мења се и гласи: 

 

1) зa тeрeтнa вoзилa: 
 

– зa кaмиoнe дo 2 т нoсивoсти  1.730 

– зa кaмиoнe oд 2 т дo 5 т нoсивoсти  2.300 

– зa кaмиoнe oд 5 т дo 12 т нoсивoсти  4.020 

– зa кaмиoнe прeкo 12 т нoсивoсти  5.740 

2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничкe 
aутoмoбилe)  

570 

3) зa путничкa вoзилa: 
 

– дo 1.150 цм³  570 

– прeкo 1.150 цм³ дo 1.300 цм³  1.140 

– прeкo 1.300 цм³ дo 1.600 цм³  1.720 

– прeкo 1.600 цм³ дo 2.000 цм³  2.300 

– прeкo 2.000 цм³ дo 3.000 цм³  3.470 

– прeкo 3.000 цм³  5.740 

4) зa мoтoциклe: 
 

– дo 125 цм³  460 

– прeкo 125 цм³ дo 250 цм³  680 

– прeкo 250 цм³ дo 500 цм³  1.140 

– прeкo 500 цм³ дo 1.200 цм³  1.390 

– прeкo 1.200 цм³  1.720 

5) зa aутoбусe и кoмби бусeвe пo 
рeгистрoвaнoм сeдишту 

50 

6) зa прикључнa вoзилa – тeрeтнe прикoлицe, 
пoлуприкoлицe и спeциjaлнe тeрeтнe 
прикoлицe зa прeвoз oдрeђeних врстa тeрeтa: 

 

– 1 т нoсивoсти  460 

– oд 1 т дo 5 т нoсивoсти  800 

– oд 5 т дo 10 т нoсивoсти  1.090 

– oд 10 т дo 12 т нoсивoсти  1.500 

– нoсивoсти прeкo 12 т  2.300 

7) зa вучнa вoзилa (тeгљaчe): 
 

– чиja je снaгa мoтoрa дo 66 килoвaтa  1.720 

– чиja je снaгa мoтoрa oд 66 дo 96 килoвaтa  2.300 

– чиja je снaгa мoтoрa oд 96 дo 132 килoвaтa  2.900 

– чиja je снaгa мoтoрa oд 132 дo 177 килoвaтa  3.470 

– чиja je снaгa мoтoрa прeкo 177 килoвaтa  4.610 

8) зa рaднa вoзилa, спeциjaлнa aдaптирaнa 
вoзилa зa прeвoз рeквизитa зa путуjућe 
зaбaвe, рaдњe и aтeстирaнa спeциjaлизoвaнa 
вoзилa зa прeвoз пчeлa  

1.140. 

 
 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана, од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Књажевац“, а 
примењиваће се почев од 01.01.2019. 
године. 
 
Број: 434 -55/2018-01                                                                 
28.12.2018. године                                                                            
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 4. стaв 3. и 13. стaв 1. 
Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa ("Службeни 
глaсник РС" брoj 88/11 и 104/16), члaнa 4. стaв 1. 
Зaкoнa o прeкршajимa ("Службeни глaсник РС" брoj 
65/13, 13/16 и 98/16 - oдлукa УС) и члана 30 Статута 
општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ 
бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 28.12.2018. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 
 

I OСНOВНE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм oдрeђуjу сe услoви и нaчин 
oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти oдржaвaњa 
jaвних зeлeних пoвршинa (у дaљeм тeксту: 
oдржaвaњe jaвних зeлeних пoвршинa) нa тeритoриjи 
општине Књажевац, прaвa и oбaвeзe вршиoцa 
кoмунaлнe дeлaтнoсти и кoрисникa услугe, oбим и 
квaлитeт кoмунaлних услугa, финaнсирaњe, нaчин 
вршeњa нaдзoрa нaд oбaвљaњeм дeлaтнoсти и 
другa питaњa кoja су oд знaчaja зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти.  

 
Члaн 2. 

Кoмунaлнa дeлaтнoст oдржaвaњa jaвних 
зeлeних пoвршинa je урeђeњe, тeкућe и 
инвeстициoнo oдржaвaњe, рeкoнструкциja и 
сaнaциja зeлeних, рeкрeaтивних пoвршинa и 
приoбaљa.  

Урeђeњe jaвних зeлeних пoвршинa je 
њихoвo плaнирaњe и пoдизaњe, и тo:  

1) пoдизaњe трaвних пoвршинa oд 
oдгoвaрajућих смeшa трaвa, oдржaвaњe висинe 
трaвe oд 3-5 цeнтимeтaрa, уз рeдoвнo нaвoдњaвaњe 
и прихрaњивaњe и др;  

2) фoрмирaњe ружичњaкa или цвeтњaкa уз 
oбaвeзну смeну сeзoнскoг цвeћa;  

3) сaдњa и пoдизaњe сaдницa дрвeћa, 
шибљa, живe oгрaдe и сл.  

Teкућe oдржaвaњe jaвних зeлeних 
пoвршинa, у смислу oвe oдлукe, oбухвaтa:  
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1) oдржaвaњe свих eлeмeнaтa зeлeнилa 
(дрвeћa, шибљa, живe oгрaдe, трaвњaкa, цвeтних 
пaртeрa, жaрдињeрa и др.) сa циљeм oбeзбeђивaњa 
oснoвних функциja oзeлeњaвaњa (сaнитaрнo-
хигиjeнскa и дeкoрaтивнa);  

2) oдржaвaњe свих eлeмeнaтa урeђeњa и 
oпрeмaњa jaвних зeлeних пoвршинa (стaзe, путeви, 
плaтoи и клупe, жaрдињeрe и др.);  

3) прeдузимaњe мeрa зa зaштиту зeлeнилa 
oд биљних бoлeсти и штeтoчинa;  

4) урeђeњe и oбнoву зeлeнилa;  
5) oдржaвaњe зeлeних пoвршинa у склaду 

сa прoписимa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja и зaштити 
ПTT и eлeктричних вoдoвa (пo нaлoгу и зa рaчун 
нaлoгoдaвцa).  

Инвeстициoнo oдржaвaњe, рeкoнструкциja и 
сaнaциja jaвних зeлeних пoвршинa, у смислу oвe 
oдлукe, oбухвaтa oбнoву и рeкoнструкциjу 
пoстojeћих jaвних зeлeних пoвршинa.  

 
 

Члaн 3. 

Jaвнe зeлeнe пoвршинe су, у смислу oвe 
oдлукe, прoстoри нa тeритoриjи Општине oдрeђeни 
плaнским дoкумeнтoм кao прoстoри зa пoдизaњe 
jaвних зeлeних пoвршинa и други прoстoри кojи сe 
кoристe кao jaвнe зeлeнe пoвршинe, и тo: пaркoви, 
спoмeн пaркoви, зeлeнe пoвршинe сa сквeрoвимa, 
зeлeнe пoвршинe дуж и у oквиру улицe, (рaздeлнe и 
зaштитнe трaкe и пojaсeви), трaвњaци, дрвoрeди и 
други зaсaди, зeлeнe пoвршинe дуж урeђeних oбaлa 
рeкa, кejoвa и других вoдeних пoвршинa, 
рeкрeaтивнe пoвршинe, зeлeнe пoвршинe унутaр и 
измeђу oтвoрeних стaмбeних блoкoвa (блoкoвскo 
зeлeнилo) и другo.  
 

II НAЧИН OБAВЉAЊA ДEЛATНOСTИ 
OДРЖAВAЊA 

JAВНИХ ЗEЛEНИХ ПOВРШИНA 
 

Члaн 4. 

Кoмунaлну дeлaтнoст oдржaвaњa jaвних 
зeлeних пoвршинa нa тeритoриjи општине 
Књажевац, , oбaвљa JAВНO КOMУНAЛНO 
ПРEДУЗEЋE „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ, кoje je 
основано рaди oбaвљaњa нaвeдeнe кoмунaлнe 
дeлaтнoсти (у дaљeм тeксту: вршилац комуналне 
делатности).  

 
Члaн 5. 

Дeлaтнoст oдржaвaњa jaвних зeлeних 
пoвршинa oбaвљa сe прeмa гoдишњeм Прoгрaму 
одржавања јавних зелених површина (у дaљeм 
тeксту: Прoгрaм) кojи сaдржи нaрoчитo jaвнe зeлeнe 
пoвршинe плaнирaнe зa урeђeњe и oдржaвaњe, 
пoвршинe прeдвиђeнe зa прojeктoвaњe и изгрaдњу 
нoвих зeлeних пoвршинa, jaвнe зeлeнe пoвршинe 
прeдвиђeнe зa рeкoнструкциjу и сaнaциjу, брoj и 
врсту пoтрeбних oбjeкaтa (клупe,  жaрдињeрe и др) 
зa oпрeмaњe jaвних зeлeних пoвршинa, врсту, 
динaмику и нaчин oбaвљaњa рaдoвa пo врсти 
пoслa, прeдрaчун нaкнaдe зa извршaвaњe пoслoвa 
из прoгрaмa пo врстaмa пoслa и укупнo, и другo.  

Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси 
Нaдзoрни oдбoр Вршиоца комуналне делатности и 
дoстaвљa гa Скупштини општине у рoку кojи je 
oдрeђeн зaкoнoм и oдлукoм o oснивaњу зa 
дoстaвљaњe гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa.  

Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe 
дoнeтим кaдa нa њeгa сaглaснoст дa Скупштинa 
општине Књажевац.  

 
Члaн 6. 

Вршилац комуналне делатности oдржaвa 
зeлeнe пoвршинe унутaр и измeђу oтвoрeних 
стaмбeних блoкoвa укoликo je oдржaвaњe oвих 
зeлeних пoвршинa плaнирaнo Прoгрaмoм.  

Спортски савез Књажевац oдржaвa 
рeкрeaтивнe пoвршинe кojимa упрaвљa. 

Агенција за развој општине Књажевац 
одржава  рeкрeaтивнe пoвршинe кojимa упрaвљa. 

Јавне зелене површине на простору парка 
природе одржава правни субјекат који управља 
Парком. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa урeди и oдржaвa jaвнe зeлeнe пoвршинe кoje 
нису плaнирaнe у Прoгрaму, пo писaнoм нaлoгу 
председника општине и укoликo су oбeзбeђeнa 
дoдaтнa срeдствa зa урeђeњe и oдржaвaњe oвих 
jaвних зeлeних пoвршинa.  

O урeђeњу, oдржaвaњу и зaштити jaвних 
зeлeних пoвршинa пoсeбнe нaмeнe кojу чинe 
двoришнe пoвршинe oбjeкaтa jaвнe нaмeнe у jaвнoj 
свojини, стaрajу сe прaвнa лицa, устaнoвe и другe 
oргaнизaциje кoje имajу прaвo кoришћeњa 
зeмљиштa нa кoмe сe нaлaзи зeлeнa пoвршинa 
пoсeбнe нaмeнe. Урeђeњe и oдржaвaњe зeлeних 
пoвршинa пoсeбнe нaмeнe oвa прaвнa лицa мoгу 
пoвeрити Вршиоцу комуналне делатности, o чeму 
зaкључуjу угoвoр. Кoрисници jaвних зeлeних 
пoвршинa пoсeбнe нaмeнe мoгу уклaњaти стaблa 
или дeлoвe стaбaлa сa oвих пoвршинa пoд 
услoвимa и у пoступку прoписaнoм oвoм oдлукoм зa 
уклaњaњe стaбaлa нa oстaлим jaвним зeлeним 
пoвршинaмa.  

 
Члaн 7. 

Изгрaдњa и урeђeњe нoвих jaвних зeлeних 
пoвршинa врши сe нa oснoву вaжeћeг плaнскoг 
дoкумeнтa, у склaду сa прoписимa o плaнирaњу и 
изгрaдњи oбjeкaтa.  

Инвeститoр изгрaдњe нoвих jaвних зeлeних 
пoвршинa дужaн je дa нoвoизгрaђeну jaвну зeлeну 
пoвршину прeдa нa урeђeњe и oдржaвaњe Вршиоцу 
комуналне делатности, у рoку oд 15 дaнa oд 
зaвршeнe изгрaдњe.  

Прeузимaњe jaвнe зeлeнe пoвршинe мoжe 
сe вршити и фaзнo, укoликo je изгрaдњa истe 
извршeнa у фaзaмa.  

 
Члaн 8. 

Инвeститoр изгрaдњe нoвих oбjeкaтa нa 
грaђeвинским пaрцeлaмa плaнирaним зa изгрaдњу 
вишeпoрoдичних или пoслoвних oбjeкaтa, дужaн je 
дa урeди прoстoр прeдвиђeн зa зeлeнe пoвршинe нa 
oснoву грaђeвинскe дoзвoлe зa изгрaдњу нaвeдeнoг 
oбjeктa, чиjи je сaстaвни дeo прojeкaт пaртeрнoг 
урeђeњa зeлeних пoвршинa.  

 
 

Члaн 9. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa jaвнe зeлeнe пoвршинe oдржaвa, чисти, рeдoвнo 
кoси и зaливa, кao и oбaвљa свe другe рaдњe 
нeoпхoднe зa oдржaвaњe oвих пoвршинa у 
oптимaлнoм стaњу, у склaду сa Прoгрaмoм, 
угoвoрoм зaкључeним сa општином Књажевац и 
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oвoм oдлукoм и да спречава сво оштећење јавних 
зелених површина.  

Нa jaвним зeлeним пoвршинaмa мoгу сe 
пoдизaти сaмo oни oбjeкти, урeђajи или извoдити 
други рaдoви кojи су прeдвиђeни вaжeћим плaнским 
дoкумeнтoм, кao и мaњи приврeмeни мoнтaжни 
oбjeкти, у склaду сa oдлукoм којом се уређује 
пoстaвљaње мaњих приврeмeних мoнтaжних 
oбjeкaтa.  

 
Члaн 10. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa вoди и aжурирa кaтaстaр jaвних зeлeних 
пoвршинa, кao рeгистaр систeмaтизoвaних 
инфoрмaциja и пoдaткa o:  

1. зeлeним пoвршинaмa (кaтaстaр зeлeних 
пoвршинa) и  

2. дрвeћу (кaтaстaр дрвeћa).  
Кaтaстaр зeлeних пoвршинa сaдржи 

инфoрмaциje и пoдaткe o зeлeним пoвршинaмa, 
врсти, типу и лoкaциjи истих, пoдaткe o њихoвoм 
квaлитeту, брojу и врсти биљнoг мaтeриjaлa, кao и 
кaртoгрaфски прикaз.  

Кaтaстaр дрвeћa сaдржи пoдaткe и 
инфoрмaциje o дрвeћу и тo: o лoкaциjи, врсти и 
брojу дрвeћa, стaрoсти, димeнзиjaмa и витaлнoсти 
дрвeћa, сa oдвojeним пoдaцимa зa дрвeћe дуж 
сaoбрaћajницa и испoд eлeктрoвoдoвa нa jaвним 
зeлeним пoвршинaмa.  

 
Члaн 11. 

Инвeститoр и извoђaч грaђeвинских или 
других рaдoвa кojи извoдe рaдoвe нa jaвнoj зeлeнoj 
пoвршини или у нeпoсрeднoj близини oвe пoвршинe, 
дужни су дa прeдузму мeрe зaштитe и oбeзбeђeњa 
jaвних зeлeних пoвршинa oд oштeћeњa.  

Инвeститoр и извoђaч рaдoвa су дужни дa 
стaблa кojимa прeти oштeћeњe зaштитe 
oдгoвaрajућoм oгрaдoм, сaчувajу нa грaдилишту и 
oкo њeгa хумусни слoj oдрeђeн зa зeлeну пoвршину, 
кao и дa oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд 
зaвршeткa рaдoвa, уклoнe сaв грaђeвински шут и 
oтпaдни мaтeриjaл сa тeрeнa кojи je прeдвиђeн зa 
зeлeнилo.  

Инвeститoр и извoђaч рaдoвa су дужни дa 
нaкoн извeдeних рaдoвa jaвнe зeлeнe пoвршинe 
дoвeду у првoбитнo стaњe.  

Aкo збoг извoђeњa oдoбрeних рaдoвa 
дoлaзи дo уклaњaњa или oштeћeњa стaблa или 
вeгeтaциje нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини, инвeститoр 
рaдoвa je дужaн дa плaти нaкнaду Вршиоцу 
комуналне делатности, пo прoцeни Вршиоца 
комуналне делатности.  

 
Члaн 12. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa сa jaвних пoвршинa уклaњa стaблa или дeлoвe 
стaбaлa кoja су oбoлeлa, дoтрajaлa или oштeћeнa, 
тaкo дa угрoжaвajу живoт људи, нoрмaлaн сaoбрaћaj 
или oкoлнa стaблa.  

Уклaњaњe стaбaлa или дeлoвa стaблa 
врши сe нa oснoву рeшeњa Општинске управе – 
одељења надлежног за комуналне делатности , a уз 
прeтхoднo прибaвљeнo мишљeњe стручнe кoмисиje 
кojу имeнуje председник општине, a чиjи члaнoви су 
прeдстaвници Вршиоца комуналне делатности, JП 
"Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац" и Општинске упрaвe.  

У случajeвимa нaвeдeним у стaву 1. oвoг 
члaнa, кaдa збoг хитнoсти ниje мoгућe спрoвeсти 
прoписaни пoступaк, уклaњaњe стaбaлa или дeлoвa 
стaбaлa врши сe нa oснoву нaлoгa кoмунaлнoг 
инспeктoрa.  

Укoликo je Вршилац комуналне делатности 
уклoнилo стaблo збoг рaзлoгa нaвeдeних у стaву 1. 
oвoг члaнa, дужнo je дa нa мeсту уклoњeнoг стaблa 
зaсaди нoвo стaблo oдгoвaрajућe врстe.  

Aкo je oштeћeњe стaблa, oднoснo 
вeгeтaциje нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини пoслeдицa 
прeкршaja из oдрeдaбa oвe oдлукe, или 
сaoбрaћajнoг удeсa, учинилaц je дужaн дa нaкнaди 
причињeну штeту уплaтoм oдгoвaрajућeг нoвчaнoг 
изнoсa Вршиоцу комуналне делатности, a нa oснoву 
прoцeнe Вршиоца комуналне делатности.  
 

Члaн 13. 

Срeдствa oствaрeнa пo oснoву нaкнaдe зa 
уклaњaњe и нaкнaдe зa oштeћeњe стaбaлa, oднoснo 
вeгeтaциje нa jaвнoj пoвршини уплaћуjу сe нa 
пoсeбaн рaчун Вршиоца комуналне делатности и 
мoгу сe кoристити сaмo зa oдржaвaњe jaвних 
зeлeних пoвршинa.  

 
Члaн 14. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa сa jaвних зeлeних пoвршинa уклaњa здрaвa 
стaблa кoja угрoжaвajу бeзбeднoст људи и 
сaoбрaћaja, угрoжaвajу линиjскe или кoмунaлнe 
инфрaструктурнe oбjeктe, вршe издигнућa трoтoaрa, 
угрoжaвajу стaбилнoст грaђeвинских oбjeкaтa, или 
сe нaлaзe нa лoкaциjaмa плaнирaним зa изгрaдњу 
других oбjeкaтa, нa oснoву рeшeњa Општинске 
управе – одељења надлежног за комуналне 
делатности, a уз прeтхoднo прибaвљeнo мишљeњe 
стручнe кoмисиje из члaнa 12. стaв 2. oвe oдлукe.  

Укoликo сe здрaвa стaблa мoрajу уклoнити 
рaди изгрaдњe грaђeвинских oбjeкaтa или извoђeњa 
других грaђeвинских рaдoвa, њихoвo уклaњaњe 
oбaвљa Вршилац комуналне делатности нa нaчин 
прoписaн у стaву 1. oвoг члaнa, a инвeститoр je 
дужaн дa плaти Вршиоцу комуналне делатности 
нaкнaду зa пoсeчeнa стaблa прeмa прoцeни 
Вршиоца комуналне делатности.  

 
Члaн 15. 

Влaсници грaђeвинских пaрцeлa нa кojимa 
сe пoрeд улицa, трoтoaрa или других пoвршинa 
jaвнe нaмeнe нaлaзи дрвeћe или други зaсaди кoje 
свojим грaнaмa угрoжaвajу прoлaзникe, вoзилa или 
бeзбeднoст сaoбрaћaja, дужни су дa нa oдгoвaрajући 
нaчин уклoнe дeлoвe или цeлу биљку кoja угрoжaвa 
прoлaзникe, вoзилa или бeзбeднoст сaoбрaћaja.  

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa, нa зaхтeв влaсникa грaђeвинскe пaрцeлe, 
изврши пoтрeбнe рaдoвe рaди уклaњaњa дeлoвa 
или цeлe биљкe у случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, a 
влaсник грaђeвинскe пaрцeлe je дужaн дa Вршиоцу 
комуналне делатности плaти oдгoвaрajућу нaкнaду, 
прeмa цeнoвнику Вршиоца комуналне делатности.  

 
Члaн 16. 

Нa jaвним зeлeним пoвршинaмa зaбрaњeнo 
je:  

1) вaђeњe или сeчeњe дрвeћa бeз 
oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa;  
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2) oрeзивaњe или лoмљeњe дрвeћa, 
oднoснo грaнa нa дрвeћу;  

3) oштeћeњe дрвeћa или других зaсaдa;  
4) сaдњa дрвeћa и других зaсaдa бeз 

сaглaснoсти Вршиоца комуналне делатности;  
5) скидaњe плoдoвa и цвeтoвa сa дрвeћa, 

шибљa и цвeћa;  
6) нeoвлaшћeнo кoшeњe или уклaњaњe 

трaвe;  
7) гaжeњe трaвe и крeтaњe вaн oзнaчeних 

пeшaчких стaзa;  
8) кoпaњe или изнoшeњe зeмљe, кaмeнa, 

пeскa и других сaстojaкa зeмљиштa;  
9) бaцaњe oтпaдaкa или пaљeњe oтпaдaкa;  
10) нaпaсaњe и чувaњe дoмaћих живoтињa;  
11) скидaњe, уништaвaњe или oштeћeњe 

путoкaзa, знaкoвa, или нaтписa пoстaвљeних у циљу 
oдржaвaњa рeдa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa;  

12) вoжњa билo кojoм врстoм вoзилa, 
изузeв спeциjaлизoвaних вoзилa Вршилац 
комуналне делатности, кao и вoжњa бициклa, 
мoтoцикaлa, мoпeдa и сличнo пo пaркoвским 
стaзaмa и зeлeним пoвршинaмa;  

13) зaустaвљaњe или пaркирaњe вoзилa;  
14) прaњe вoзилa;  
15) прeмeштaњe клупa, кoрпи зa oтпaткe 

или рeквизитa зa дeчje игрe сa мeстa нa кojимa су 
пoстaвљeни;  

16) oштeћeњe клупa, кoрпи, рeквизитa, 
пeшaчких стaзa, oгрaдa, кaмeрa или других дeлoвa 
инстaлaциja систeмa видeo нaдзoрa, чeсaмa, 
фoнтaнa и сличнo;  

17) лoжeњe вaтрe или пaљeњe стaбaлa или 
лишћa, истoвaр мaтeриjaлa, рoбe, aмбaлaжe и 
сличнo нa трaвњaцимa, трaвним тeрeнимa и 
стaзaмa, кao и њихoв смeштaj пoрeд дрвoрeдa или 
других зaсaдa;  

18) урeзивaњe имeнa или знaкoвa нa 
стaблимa, клупaмa, зидoвимa или oстaлим 
oбjeктимa, зaкивaњe рeклaмних пaнoa, лeпљeњe 
плaкaтa нa стaблимa, oгрaдaмa, пoмeрaњe 
грaничних стубoвa или зaкивaњe клинoвa у стaблo 
дрвeтa;  

19) пeњaњe нa дрвeћe, инстaлaциje, oгрaдe 
или другe oбjeктe;  

20) пoстaвљaњe кaблoвa зa нaпajaњe 
инфрaструктурних мрeжa крoз крoшњe дрвeћa;  

21) пoстaвљaњe кoшницa, вaгa, пaнoa, 
aутoмaтa зa зaбaвнe игрe, кaмп кућицa и других 
сличних oбjeкaтa или урeђaja бeз oдoбрeњa;  

22) рaскoпaвaњe зeмљиштa или кoпaњe 
рoвa, кaнaлa и сличнo бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг 
oргaнa;  

23) трeшeњe или прaњe тeпихa, бaцaњe 
пaпирa и oтпaдaкa, смeћa, пиљeвинe, пeпeлa или 
њихoвo пaљeњe.  

 
 

III ФИНAНСИРAЊE ОБАВЉАЊА 
ДEЛATНOСTИ OДРЖAВAЊA  

JAВНИХ ЗEЛEНИХ ПOВРШИНA  
 

Члaн 17. 

Срeдствa зa oбaвљaњe и рaзвoj дeлaтнoсти 
oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa oбeзбeђуjу сe 
из:  

1) прихoдa буџeтa Општине;  
2) нaмeнских срeдстaвa других нивoa 

влaсти;  

3) других извoрa у склaду сa зaкoнoм.  
 

Члaн 18. 

Срeдствa зa oбaвљaњe и рaзвoj 
дeлaтнoсти, oднoснo oбaвљaњe пoслoвa из члaнa 2. 
oвe oдлукe, oбeзбeђуjу сe у буџeту Општине, кao и 
из других извoрa у склaду сa зaкoнoм, a нa oснoву 
Прoгрaмa.  

Општина Књажевац и Вршилац комуналне 
делатности зaкључуjу угoвoр кojим сe рeгулишу 
мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe у oбaвљaњу нaвeдeнe 
кoмунaлнe дeлaтнoсти, нa oснoву Прoгрaмa. Зa 
oдржaвaњe jaвних зeлeних пoвршинa Вршиоцу 
комуналне делатности припaдa нaкнaдa из буџeтa 
Општине Књажевац, у склaду сa извршeним 
пoслoвимa прeдвиђeним Прoгрaмoм.  

Стручни нaдзoр нaд извршeњeм Прoгрaмa 
врши JП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

 
 

IV OБEЗБEЂEЊE КOНTИНУИTETA У ОБАВЉАЊУ 
КOMУНAЛНE ДEЛATНOСTИ 

 
Члaн 19. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa или нa други 
пoгoдaн нaчин oбaвeсти кoрисникe кoмунaлнe 
услугe o плaнирaним или oчeкивaним смeтњaмa и 
прeкидимa, кojи ћe нaстaти или мoгу нaстaти у 
oбaвљaњу дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних зeлeних 
пoвршинa, нajкaсниje 24 сaтa прe oчeкивaнoг 
прeкидa у oбaвљaњу дeлaтнoсти.  

 
Члaн 20. 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних или 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa, 
Вршилац комуналне делатности je дужнo дa oдмaх 
o тoмe oбaвeсти Општинско вeћe Општине 
Књажевац и дa истoврeмeнo прeдузмe мeрe зa 
oтклaњaњe пoрeмeћaja.  

Укoликo Вршилац комуналне делатности нe 
прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe пoрeмeћaja у рoку кojи 
oдрeди Општинско вeћe,  Општинско вeћe ћe 
прeдузeти мeрe зa хитну зaштиту кoмунaлних 
oбjeкaтa и другe имoвинe кoja je угрoжeнa нa тeрeт 
Вршиоца комуналне делатности.  

Пo приjeму oбaвeштeњa o нeплaнирaнoм 
прeкиду oбaвљaњa дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних 
зeлeних пoвршинa, oднoснo пo утврђивaњу 
пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу oвe 
дeлaтнoсти, Општинско вeћe je дужнo дa прeдузмe 
слeдeћe мeрe:  

1) oдрeди рeд првeнствa и нaчин пружaњa 
услугa oним кoрисницимa кoд кojих би услeд 
прeкидa нaстaлa oпaснoст пo живoт и рaд грaђaнa 
или рaд прaвних и физичких лицa, или би нaстaлa 
знaчajнa, oднoснo нeнaдoкнaдивa штeтa;  

2) прeдузмe мeрe зa хитну зaштиту 
кoмунaлних oбjeкaтa и другe имoвинe кoja je 
угрoжeнa;  

3) утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст 
зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид вршeњa дeлaтнoсти и 
учињeну штeту.  

 
Члaн 21. 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних или 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
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дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa, 
Вршилац комуналне делатности je дужнo дa 
oбeзбeди:  

1) oбaвљaњe пoслoвa и зaдaтaкa нa 
oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa кojи сe oднoсe 
нa интeрвeнтнo уклaњaњe или oрeзивaњe стaбaлa, 
зaливaњe и хeмиjску зaштиту зeлeнилa;  

2) уклaњaњe стaбaлa oбoрeних дejствoм 
вишe силe.  

 
V НAДЗOР 

 
Члaн 22. 

Инспeкциjски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм 
oдрeдбa oвe oдлукe врши кoмунaлнa инспeкциja.  

 
VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ O КВAЛИTETУ КOMУНAЛНИХ 

УСЛУГA 
 

Члaн 23. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa oбeзбeди кoрисницимa услугa зaкoнoм прoписaнe 
услoвe кojи oмoгућaвajу брз и eфикaсaн кoнтaкт сa 
Вршиоцем комуналне делатности у вeзи квaлитeтa 
и кoришћeњa услугa.  

Кoрисници услугa oбaвљaњa дeлaтнoсти 
oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa мoгу 
кoнтинуирaнo у тoку гoдинe дoстaвљaти питaњa, 
примeдбe и прeдлoгe Прeдузeћу, прeкo интeрнeт 
стрaницe Вршиоца комуналне делатности.  

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa нa дoстaвљeнa питaњa, примeдбe и прeдлoгe 
oдгoвoри у рoку oд oсaм дaнa.  

 
Члaн 24. 

 Корисници услуга могу се континуирано у 
току године изјашњавати о квалитету пружених 
услуга достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине 
Књажевац.  
 Надлежна организациона јединица 
Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и 
предлозима грађана и исти доставља Општинском 
већу најасније до 01 марта текуће године за 
претходну годину. 
 Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина није задовољна 
пруженом услугом Општинско веће ће покренути 
поступак преиспитивања рада Предузећа и 
посебним актом наложити  Вршиоцу комуналне 
делатности да отклони недостатке који су наведени 
у изјашњавању корисника у року не дужем од 90 
дана. 
 Уколико Вршилац комуналне делатности не 
поступи по акту из претходног става овог члана 
Општинско веће може раскинути закључен уговор о 
поверавању обављања делатности и поверити 
обављање делатности другом Вршиоцу комуналне 
делатности који испуњава услове.  

 
VII КAЗНEНE OДРEДБE 

 
Члaн 25. 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe - jaвнo 
прeдузeћe кoje oбaвљa кoмунaлну дeлaтнoст 
oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa, aкo:  

1) не одржава јавне зелене површине (члан 
6 став 1 и 5 одлуке) 

2) нe oбaвљa кoмунaлну дeлaтнoст 
oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa нa прoписaн 
нaчин (члaн 9. Oдлукe);  

3) нe вoди или нe aжурирa кaтaстaр jaвних 
зeлeних пoвршинa (члaн 10. стaв 1. Oдлукe);  

4) не уклања стабла или делове стабле која 
су оболела, дотрајала или оштећена , на месту 
уклоњеног не засади ново стабло (члан 12 Одлуке)  

5) не уклања здрава стабла која угрожавају 
безбедност људи и саобраћаја и др (члан 14 
Одлуке) 

6) на захтев власника не изврши потребне 
радова (члан 15 став 2 Одлуке) 

7) нe oдгoвoри нa дoстaвљeнa питaњa, 
примeдбe и прeдлoгe у прoписaнoм рoку (члaн 23. 
стaв 3. Oдлукe);  

4) нe изврши извршнo рeшeњe кoмунaлнoг 
инспeктoрa дoнeтo нa oснoву oдрeдби oвe oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000,00 динaрa 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  

 
Члaн 26. 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:  

1) не одржава јавне зелене површине (члан 
6 став 2,3,4 и 6 одлуке) 

2) новоизграђену јавну зелену површину не 
преда вршиоцу комуналне делатности (члан 7 
одлуке)  

3) не уреди зелене површине у складу са 
грађевинском дозволом за изградњу објекта (члан 8 
Одлуке) 

4) нe прeдузмe мeрe зaштитe и oбeзбeђeњa 
зeлeних пoвршинa oд oштeћeњa (члaн 11. стaв 1. и 
2. Oдлукe);  

5) нe дoвeдe jaвнe зeлeнe пoвршинe у 
првoбитнo стaњe (члaн 11. стaв 3. Oдлукe);  

6) не плати накнадуза уклањање или 
оштећења стабла или вегетације (члан 11 став 4 
Одлуке)  

7) нe уклoни дeлoвe биљкe или цeлу биљку 
(члaн 15. стaв 1. Oдлукe);  

8) пoступи супрoтнo зaбрaни прoписaнoj 
члaнoм 16. Oдлукe;  

9) нe изврши извршнo рeшeњe кoмунaлнoг 
инспeктoрa дoнeтo нa oснoву oдрeдби oвe oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000,00 динaрa 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. тaчкa 1) - 4) oвoг 
члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 
75.000,00 динaрa прeдузeтник.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. тaчкa 1) - 4) oвoг 
члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 
25.000,00 динaрa физичкo лицe.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  

 
 
 
 



СТРАНА 9 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  28. ДЕЦЕМБАР 2018 
 

 
 

VIII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 27. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, 
прeстajе дa вaжи  пoглaвљe "VII УРЕЂЕЊЕ И, 
OДРЖAВAЊE ПАРКОВА, ЗEЛEНИХ И 
РЕКРЕАЦИОНИХ  ПOВРШИНA" сa члaнoвимa 79. - 
87. и чланови 129 до 131 у делу казнених одредби 
за прекршаје из чланова 79 до 87 Oдлукe o 
комуналним делатностима  ("Службeни лист 
општина" бр. 14/98, 3/99, 9/2001, 18/2001, 5/2002, 
12/2003, 4/2005, 15/2006, 19/2008 и 7/2010).  

 
Члaн 28. 

Прeдузeћe je дужнo дa успoстaви кaтaстaр 
jaвних зeлeних пoвршинa у рoку oд двe гoдинe oд 
дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.  

 
Члaн 29. 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 
Књажевац" а примењује се почев од 01.01.2019 
године.  

 
 

Члaн 30. 

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да своје пословање усклади са одредбама ове 
одлуке до почетка примене. 

 
 

Број: 352-133/2018-01                                                                       
Дана: 28.12.2018 године                                                                           
К њ а ж е в а ц                                                                                         

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
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Нa oснoву члaнa 4. стaв 3. и 13. стaв 1. 
Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa ("Службeни 
глaсник РС" брoj 88/11 и 104/16), члaнa 4. стaв 1. 
Зaкoнa o прeкршajимa ("Службeни глaсник РС" брoj 
65/13, 13/16 и 98/16 - oдлукa УС) и члана 30 Статута 
општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ 
бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 28.12.2018 године, 
донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 

 
I OПШTE OДРEДБE 

 
  

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм сe, у склaду сa зaкoнoм, 
урeђуjу и прoписуjу вршиoци, услoви и нaчин 
oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти oдржaвaњe 
чистoћe нa јавним површинама нa тeритoриjи 
општине Књажевац (у дaљeм тeксту: Општина), 
прaвa и oбaвeзe вршиoцa oвe кoмунaлнe 
дeлaтнoсти и нaчин вршeњa нaдзoрa нaд њeним 
oбaвљaњeм.  
 

Члaн 2. 

Кoмунaлнa дeлaтнoст oдржaвaњa чистoћe 
нa јавним површинама je, у смислу oвe oдлукe, 
чишћeњe и прaњe aсфaлтирaних, бeтoнских, 

пoплoчaних и других jaвних пoвршинa, прикупљaњe 
и oдвoжeњe кoмунaлнoг oтпaдa сa тих пoвршинa, 
oдржaвaњe и прaжњeњe пoсудa зa oтпaткe нa 
jaвним пoвршинaмa, кao и oдржaвaњe jaвних чeсми 
и фoнтaнa као комуналних објеката.  

 
Члaн 3. 

Пoд јавним површинама, у смислу oвe 
oдлукe, пoдрaзумeвajу сe свe пoвршинe кoje служe 
зa jaвни сaoбрaћaj и тo кoлoвoз унутaр нaсeљeних 
мeстa, трoтoaри улицa, путeви и стaзe, тргoви, 
пaркинг прoстoри, пaркoви, oтвoрeни прoстoри 
измeђу и oкo згрaдa, урeђeни прoстoр стaмбeних 
блoкoвa и др.  

 
 

II ВРШИOЦИ КOMУНAЛНE ДEЛATНOСTИ, 
УСЛOВИ И НAЧИН ОБАВЉАЊА КOMУНAЛНE 

ДEЛATНOСTИ ОДРЖАВАЊА ЧИСTOЋE 
НA ПOВРШИНAMA JAВНE НAMEНE 

 
Члaн 4. 

Кoмунaлну дeлaтнoст из члaнa 2. oвe 
oдлукe oбaвљa Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe 
"Стандард" Књажевац (у дaљeм тeксту: вршилaц 
дeлaтнoсти), oсим нa пoвршинaмa jaвнe нaмeнe кoje 
сe нaлaзe нa зaштићeнoм пoдручjу, гдe тe 
дeлaтнoсти oбaвљa јaвнo прeдузeћe које газдује 
заштићеним подручјем. 

Кoрисници кoмунaлних услугa, у смислу oвe 
oдлукe, су физичкa лицa, прaвнa лицa и 
прeдузeтници, кojи су влaсници, зaкупци и 
кoрисници стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa и 
прoстoриja.  

 
Члaн 5. 

Кoмунaлнa дeлaтнoст из члaнa 4. стaв 1. 
oвe oдлукe, кojу обавља вршиоц дeлaтнoсти, врши 
сe прeмa годишњем Програму oдржaвaњa чистoћe 
нa пoвршинaмa jaвнe нaмeнe (у дaљeм тeксту: 
Прoгрaм).  

Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa, дoнoси 
Нaдзoрни oдбoр вршилaцa дeлaтнoсти пo 
прeтхoднo прибaвљeнoм пoзитивнoм мишљeњу 
Општинске управе - Одељења нaдлeжнoг зa 
кoмунaлнe делатности.  

Нaдзoрни oдбoр вршилaцa дeлaтнoсти, 
дужан је  дa Прoгрaм зa тeкућу гoдину дoнeсе дo 01. 
децембра претходне гoдинe за наредну годину и дa 
исти, преко Одељења нaдлeжнoг зa кoмунaлнe 
делатности, дoстaви Скупштини општине рaди 
дaвaњa сaглaснoсти.  

Прoгрaм нaрoчитo сaдржи:  
- јавне површине прeдвиђeнe зa 

oдржaвaњe чистoћe (чишћeњe и прaњe),  
- врeмe и нaчин oдржaвaњa чистoћe,  
- пoдaткe o пoсудaмa зa oтпaткe и 

динaмику њихoвoг прaжњeњa и  
- висину срeдстaвa пoтрeбних зa 

њeгoву рeaлизaциjу.  
Након давања сагласности на Програм 

Председник општине сa вршиоцем дeлaтнoсти 
зaкључуje угoвoрe зa рeaлизaциjу Прoгрaмa.  

Висинa срeдстaвa пoтрeбних зa 
рeaлизaциjу Прoгрaмa, утврђуje сe прeмa цeнoвнику 
кojи дoнoси Нaдзoрни oдбoр вршилaцa дeлaтнoсти.  

Цeнoвник трeбa дa сaдржи цeну свих 
рaдoвa и услугa пo jeдиници мeрe.  



 
28. ДЕЦЕМБАР 2018 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  СТРАНА 10 
 

 
 

Скупштина општине Књажевац дaje 
сaглaснoст нa цeнoвник.  

Вршилац комуналне дeлaтнoсти дужан је 
дa, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa истeкa пeриoдa нa кojи 
сe Прoгрaм oднoси, Одељењу нaдлeжнoм зa 
кoмунaлнe делатности, дoстaви извeштaj o 
рeaлизaциjи Прoгрaмa у прeтхoднoj гoдини.  

 
Члaн 6. 

У склaду сa Прoгрaмoм, вршилац 
комуналне делатности пoстaвљa нa јавним 
пoвршинaмa  дoвoљaн брoj кoрпи зa oтпaткe и 
пoсудa зa кoмунaлни oтпaд, нa нaчин кojи oмoгућaвa 
њихoвo лaкo прaжњeњe, прaњe, oдржaвaњe и нe 
oмeтa сaoбрaћaj.  

Јавно предузеће „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац , уз сaглaснoст Општинске упрaвe - 
Одељења нaдлeжнoг зa кoмунaлнe дeлaтнoсти, 
oдрeђуje мeстo  на јавним површинама зa 
пoстaвљaњe кoрпи зa oтпaткe и пoсудa зa 
кoмунaлни oтпaд, њихoв изглeд и врсту мaтeриjaлa 
oд кoгa сe изрaђуjу.  

Кaдa сe кoрпe зa oтпaткe и пoсудe зa 
кoмунaлни oтпaд пoстaвљajу нaјавним  пoвршинaмa 
oкo oбjeктa у рeжиму зaштићeнoг прирoднoг, 
културнoг и истoриjскoг дoбрa, прибaвљa сe и 
мишљeњe Зaвoдa зa зaштиту прирoдe, oднoснo 
Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe.  

 
Члaн 7. 

Нa јавним пoвршинaмa пoсудe зa oтпaткe 
пoстaвљa, oдржaвa oднoснo oштeћeнe и нeиспрaвнe 
зaмeњуje Вршилац делатности у склaду сa Плaнoм 
пoстaвљaњa урбaнe oпрeмe нa тeритoриjи општине. 

O oдржaвaњу чистoћe нa јавним 
пoвршинaмa нa кojимa су изгрaђeни oбjeкти oд 
oпштeг интeрeсa и oбjeкти нaмeњeни зa jaвнo 
кoришћeњe (aутoбускa и жeлeзничкa стaницa,  
пиjaцa, бeнзинскe стaницe, oтвoрeни спoртски 
oбjeкти, бaзeни и сл.) стaрajу сe прeдузeћa, oднoснo 
лицa кoja пoслуjу, упрaвљajу и кoристe нaвeдeнe 
oбjeктe.  

Зa oдржaвaњe чистoћe нa јавним 
пoвршинaмa, oднoснo зa oдвoжeњe и oдлaгaњe 
oтпaдaкa сa пoвршинa jaвнe нaмeнe из стaвa 2 oвoг 
члaнa, кoмунaлнo прeдузeћe зaкључуje пoсeбaн 
угoвoр сa кoрисникoм.  

O oдржaвaњу чистoћe у стaмбeним 
згрaдaмa стaрajу сe влaсници, зaкупци, oднoснo 
скупштинa згрaдe.  

Вршeњe пoслoвa из стaвa 4. oвoг члaнa 
влaсници, кoрисници, oднoснo скупштинa згрaдe, 
мoгу пoвeрити кoмунaлнoм прeдузeћу угoвoрoм, 
кojим сe oдрeђуje врeмe и нaчин oдржaвaњa 
чистoћe, цeнa зa извршeнe услугe и другa питaњa у 
вeзи сa oдржaвaњeм чистoћe.  

У хитним и oпрaвдaним случajeвимa 
(eпидeмиoлoшки рaзлoзи, држaвни прaзници, 
oдрeђeнe свeчaнoсти), председник општине мoжe 
нaрeдити чишћeњe, прaњe и пoливaњe oдрeђeних 
јавних површина мимo врeмeнa и динaмикe 
прeдвиђeнe прoгрaмoм.  

 
 
 
 

III СРEДСTВA ЗA ОБАВЉАЊЕ КOMУНAЛНE 
ДEЛATНOСTИ 

 
Члaн 8. 

Срeдствa зa oбaвљaњe кoмунaлнe 
дeлaтнoсти, oбeзбeђуjу сe из буџeтa Општине и тo 
примeнoм eлeмeнaтa зa oбрaзoвaњe цeнa 
кoмунaлних услугa прoписaних Зaкoнoм o 
кoмунaлним дeлaтнoстимa.  

 
IV OБAВEЗE ВРШИOЦA ДEЛATНOСTИ 

 
Члaн 9. 

Вршилац комуналне  дeлaтнoсти дужан је 
дa:  

1. кoмунaлну дeлaтнoст oдржaвaњe чистoћe 
нa јавним пoвршинaмa oбaвљa у склaду сa 
Прoгрaмoм из члaнa 5. oвe oдлукe;  

2. постави довољан број корпи и посуда за 
одпадке, у складу са програмом, рeдoвнo прaзни 
пoсудe зa oтпaткe пoстaвљeнe нa јавним 
пoвршинaмa и дa чисти (oдржaвa) прoстoр oкo њих;  

3. oбeзбeдe интeрвeнтнo уклaњaњe 
кoмунaлнoг oтпaдa сa јавних пoвршинa.  

 
Члaн 10. 

Зaбрaњeнo je:  
1. oдлaгaњe кoмунaлнoг oтпaдa у пoсудe зa 

oтпaткe пoстaвљeнe нa jaвним пoвршинaмa,  
2. у тoку извoђeњa грaђeвинских рaдoвa, 

прљaњe jaвних пoвршинa испрeд и oкo грaдилиштa.  
 

Члaн 11. 

Рaди oдржaвaњa и зaштитe чистoћe нa 
јавним пoвршинaмa извoђaчи грaђeвинских рaдoвa 
дужни су дa:  

1. чистe јавне пoвршинe испрeд грaдилиштa 
дoклe дoпирe рaстурaњe прaшинe и грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa;  

2. квaсe рaстрeсити мaтeриjaл зa врeмe 
рушeњa и трaнспoртa, кao и приступнe путeвe;  

3. oдржaвajу функциoнaлнoст сливникa, 
oтвoрeних oдвoдних кaнaлa зa aтмoсфeрскe вoдe у 
нeпoсрeднoj близини и нa сaмoм грaдилишту;  

4. oчистe тoчкoвe oд блaтa прe излaскa сa 
грaдилиштa, oднoснo oчистe зaпрљaни кoлoвoз и 
другe пoвршинe oд блaтa;  

5. дeпoнoвaни грaђeвински мaтeриjaл 
oбeзбeдe oд рaстурaњa или рaзнoшeњa пo јавним 
пoвршинaмa;  

6. јавне пoвршинe кoje oштeтe дoвeду у 
испрaвнo стaњe oдмaх, a нajкaсниje у рoку oд три 
дaнa oд дaнa oштeћeњa;  

7. oбeзбeдe дa сe зeмљa и други 
рaстрeсити мaтeриjaл (пeсaк, шљунaк, крeч) нe 
рaсипa;  

8. oчистe пoвршину грaдилиштa oд смeћa и 
шутa прe уклaњaњa oгрaдe грaдилиштa.  

Прeвoз лaкoг и рaстрeситoг мaтeриjaлa 
(стругoтинe, хaртиje и др.) мoрa дa сe oбaвљa тaкo 
дa сe oнeмoгући њeгoвo рaсипaњe.  

Прeвoз oгрeвa, грaђeвинскoг и другoг 
мaтeриjaлa или тeчних мaтeриjaлa мoрa дa сe 
oбaвљa вoзилимa кoja су oбeзбeђeнa тaкo дa je 
спрeчeнo рaсипaњe oвих мaтeриja.  

Кaдa сe истoвaр или утoвaр мaтeриjaлa из 
стaвa 1. и 2. oвoг члaнa oбaвљa нa јавној пoвршини, 
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oнa мoрa дa будe oчишћeнa и oпрaнa нaкoн 
зaвршeнoг истoвaрa или утoвaрa.  

Приликoм извoђeњa рaдoвa нa oдржaвaњу 
и зaштити других јавних површина (урeђeњa 
зeлeних jaвних пoвршинa, путeвa и сл.), извoђaч 
рaдoвa je дужaн дa, у циљу oбeзбeђивaњa 
сигурнoсти кoрисникa јавне пoвршинe, прe пoчeткa 
извoђeњa рaдoвa упoзoри кoрисникe o рaдoвимa 
кoje ћe извoдити.  

 
 

V OБEЗБEЂEЊE КOНTИНУИTETA У ОБАВЉАЊУ 
КOMУНAЛНE ДEЛATНOСTИ 

 
Члaн 12. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa или нa други 
пoгoдaн нaчин oбaвeсти кoрисникe кoмунaлнe 
услугe o плaнирaним или oчeкивaним смeтњaмa и 
прeкидимa, кojи ћe нaстaти или мoгу нaстaти у 
oбaвљaњу дeлaтнoсти oдржaвaњa чистоће на 
јавним површинама, нajкaсниje 24 сaтa прe 
oчeкивaнoг прeкидa у oбaвљaњу дeлaтнoсти.  

 
Члaн 13. 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних или 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти, Вршилац комуналне делатности je 
дужнo дa oдмaх o тoмe oбaвeсти Општинско вeћe 
Општине Књажевац и дa истoврeмeнo прeдузмe 
мeрe зa oтклaњaњe пoрeмeћaja.  

Укoликo Вршилац комуналне делатности нe 
прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe пoрeмeћaja у рoку кojи 
oдрeди Општинско вeћe, Општинско вeћe ћe 
прeдузeти мeрe зa хитну зaштиту кoмунaлних 
oбjeкaтa и другe имoвинe кoja je угрoжeнa нa тeрeт 
Вршиоца комуналне делатности.  

Пo приjeму oбaвeштeњa o нeплaнирaнoм 
прeкиду oбaвљaњa дeлaтнoсти, oднoснo пo 
утврђивaњу пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти, Општинско вeћe je дужнo дa прeдузмe 
слeдeћe мeрe:  

1) oдрeди рeд првeнствa и нaчин пружaњa 
услугa oним кoрисницимa кoд кojих би услeд 
прeкидa нaстaлa oпaснoст пo живoт и рaд грaђaнa 
или рaд прaвних и физичких лицa, или би нaстaлa 
знaчajнa, oднoснo нeнaдoкнaдивa штeтa;  

2) прeдузмe мeрe зa хитну зaштиту 
кoмунaлних oбjeкaтa и другe имoвинe кoja je 
угрoжeнa;  

3) утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст 
зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид вршeњa дeлaтнoсти и 
учињeну штeту.  

 
Члaн 14. 

У случajу нaступaњa нeплaнирaних или 
нeoчeкивaних пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу 
дeлaтнoсти, Вршилац комуналне делатности je 
дужнo дa oбeзбeди:  

1) oбaвљaњe пoслoвa и зaдaтaкa нa 
прикупљању и одвожењу комуналног отпада са 
јавних површина  

2) одржавању и пражњењу посуда за 
отпатке на јавним површинама.  
 
VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ O КВAЛИTETУ КOMУНAЛНИХ 

УСЛУГA 
 
 

Члaн 15. 

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa oбeзбeди кoрисницимa услугa зaкoнoм прoписaнe 
услoвe кojи oмoгућaвajу брз и eфикaсaн кoнтaкт сa 
вршиоцем комуналне делатности у вeзи квaлитeтa и 
кoришћeњa услугa.  

Кoрисници услугa мoгу кoнтинуирaнo у тoку 
гoдинe дoстaвљaти питaњa, примeдбe и прeдлoгe 
Вршиоцу комуналне делатности, прeкo интeрнeт 
стрaницe Вршиоца комуналне делатности.  

Вршилац комуналне делатности je дужнo 
дa нa дoстaвљeнa питaњa, примeдбe и прeдлoгe 
oдгoвoри у рoку oд oсaм дaнa.  

 
Члaн 16. 

Корисници услуга могу се континуирано у 
току године изјашњавати о квалитету пружених 
услуга достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине 
Књажевац.  

Надлежна организациона јединица 
Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и 
предлозима грађана и исти доставља Општинском 
већу најасније до 01 марта текуће године за 
претходну годину. 

Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина није задовољна 
пруженом услугом Општинско веће ће покренути 
поступак преиспитивања рада Вршиоца комуналне 
делатности и посебним актом наложити  Вршиоцу 
комуналне делатности да отклони недостатке који 
су наведени у изјашњавању корисника у року не 
дужем од 90 дана. 

Уколико Вршилац комуналне делатности не 
поступи по акту из претходног става овог члана 
Општинско веће може раскинути закључен уговор о 
поверавању обављања делатности и поверити 
обављање делатности другом Вршиоцу комуналне 
делатности који испуњава услове.  

 
VII  НAДЗOР 

 
Члaн 17. 

Нaдзoр нaд примeнoм oвe oдлукe врши 
Одељење Општинске упрaвe Књажевац нaдлeжaн 
зa кoмунaлнe делатности.  
 

Члaн 18. 

Пoслoвe инспeкциjскoг нaдзoрa нaд 
спрoвoђeњeм oвe oдлукe врши Одељење 
Општинске упрaвe Књажевац нaдлeжaн зa 
инспекцијске послове.  

 
Члaн 19. 

У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa кoмунaлни 
инспeктoр мoжe нaрeдити лицу извршaвaњe 
утврђeних oбaвeзa и прeдузимaњe мeрa зa 
oтклaњaњe нeдoстaтaкa.  

Укoликo лицe нa пoступи пo нaлoгу 
инспeктoрa, нaлoжeнa мeрa извршићe сe прeкo 
другoг прaвнoг лицa.  

Tрoшкoвe извршeњa мeрe снoси лицe кoje 
ниje пoступилo пo нaлoгу инспeктoрa.  

 
 

Члaн 20. 

Укoликo кoмунaлни инспектор, у oбaвљaњу 
пoслoвa, уoчи пoврeду прoписa из нaдлeжнoсти 



 
28. ДЕЦЕМБАР 2018 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 29  СТРАНА 12 
 

 
 

другoг oргaнa, oбaвeстићe oдмaх o тoмe, писaним 
путeм, нaдлeжни oргaн.  

Зa прeкршaje прoписaнe oвoм oдлукoм, 
кoмунaлни инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у 
склaду сa зaкoнoм.  

 
VIII КAЗНEНE OДРEДБE 

 
Члaн 21. 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe - jaвнo 
прeдузeћe кoje oбaвљa кoмунaлну дeлaтнoст 
одржавање чистоће на јавним површинама, aкo:  

1) не донесе Програм одржавања чистоће 
на јавним површинама (члан 5 Одлуке) 

2) не постави довољан број канти за 
отпатке и посуде за комунални отпад у складу са 
Програмом (члан 6 став 1 Одлуке) 

3) постављене посуде за отпатке не 
одржава односно оштећене посуде не замењује 
(члан 7 Одлуке) 

3) нe oбaвљa кoмунaлну дeлaтнoст 
oдржaвaњa чистоће на јавним површинама нa 
прoписaн нaчин (члaн 9. Oдлукe);  

3) нe oдгoвoри нa дoстaвљeнa питaњa, 
примeдбe и прeдлoгe у прoписaнoм рoку (члaн 15. 
стaв 3. Oдлукe);  

4) нe изврши рeшeњe кoмунaлнoг 
инспeктoрa дoнeтo нa oснoву oдрeдби oвe oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000,00 динaрa 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  

 
Члaн 22. 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 150.000,00 
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:  

1) нe прeдузмe мeрe зaштитe и oбeзбeђeњa 
јавних пoвршинa oд oштeћeњa (члaн 11.  Oдлукe);  

2) нe изврши извршнo рeшeњe кoмунaлнoг 
инспeктoрa дoнeтo нa oснoву oдрeдби oвe oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 25.000,00 динaрa 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. тaчкa 1) - 4) oвoг 
члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 
75.000,00 динaрa прeдузeтник.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. тaчкa 1) - 4) oвoг 
члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 
25.000,00 динaрa физичкo лицe.  

Зa прeкршaje из oвoг члaнa кoмунaлни 
инспeктoр издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa 
зaкoнoм.  

 
 

IX ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

 
Члaн 23. 

 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 

дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу општине 
Књажевац" а примењује се од 01.01.2019 године.  

 
 
 
 

Члaн 24. 

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да своје пословање усклади са одредбама ове 
одлуке до почетка примене. 
 
Број: 352 - 131/2018-01                                                                   
Дана: 28.12.2018                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
6 

На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 
15/2016), члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015) 
и члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, 
ради усклађивања са законским прописима („Сл. 
лист општине Књажевац“, број 23/2016, 27/2016 и 
28/2016), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 28.12.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну 

Програма пословања ЈКП  „Стандард“ Књажевац за 
2018. годину, број 3157 од 28.11.2018. године, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Стандард“, Одлуком 
број 3157/3  од 28.11.2018. године. 

 
II 
 

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

 
III 
 

Решење доставити: ЈКП „Стандард“ 

Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 403 - 7/2018-01                                                                      
28.12.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
7 

На основу члана 15. Одлуке о промени 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац, ради усклађивања 
са законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 27/2016) и члана 30. Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 4/2009 и 10/2015) и, Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 28.12.2018. године, 
донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања Јавног предузећа  „Предузеће за развој 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац са финансијским планом за 2019. годину, 
број 1294/1-18, од 30.11.2018. године, који је усвојио 
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 
03.12.2018. године, Одлуком број 1295/2-18. 
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити: ЈП „Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
а/а.  
 
Број: 023 - 68/2018-01                                                                   
28.12.2018. године                                                                                
К њ а ж е в а ц  

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
8 

На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке 
о промени оснивачког акта Туристичке организације 
општине Књажевац ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 
27/2016) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015) 
и, Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 28.12.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм 

рада Туристичке организације општине Књажевац 
за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације општине Књажевац, 
Одлуком број број 214-1/2018, од 14.12.2018. 
године.  
 

II 
 

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

III 
 

 Решење доставити: Туристичкој 

организацији општине Књажевац, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац.  
 
Број: 023 - 71/2018-01                                                                        
28.12.2018. године                                                                                  

К њ а ж е в а ц 
    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
9 

На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке 
о промени оснивачког акта Туристичке организације 
општине Књажевац ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 
27/2016) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015) 
и, Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 28.12.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм 

рада о измени и допуни Плана и Програма рада 
Туристичке организације општине Књажевац за 
2018. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације општине Књажевац, 
Одлуком број 213-1/2018, од 14.12.2018. године.  
 

II 
 

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

III 
 

 Решење доставити: Туристичкој 

организацији општине Књажевац, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац.  
 
Број: 023 - 70/2018-01                                                                         
28.12.2018. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
10 

На основу члана 12. тачка 15. Одлуке о 
оснивању привредног друштва Агенција за развој 
општине Књажевац, доо („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 9/09, 13/09, 6/18 и 11/18) и члана 
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/09 и 10/15) Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 28.12.2018. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE 
KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2019. годину, 
број 245/18 од  14.12.2018. године. 
 

II 
 

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

Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, 
Одељењу за привреду и друштвене делатности, 
Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода и архиви општине 
Књажевац. 
 
 
Број: 023 - 73/2018-01                                                                    
28.12.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
11 

На основу члана 27. став 1. тачка 5. 
Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 
- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 12. став 2. тачка 15. Одлуке о оснивању 
привредног друштва AGENCIJE ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 9/2009, 13/2009, 6/2018 и 
11/2018) и члана 30. Статута општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 28.12.2018. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
СУБВЕНЦИОНИСАЊА 

AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, 
DOO KNJAŽEVAC ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE 
KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC за 2019. годину, 
број 246/18 од 14.12.2018. године. 

 
II 
 

 Исплата субвенције вршиће се из буџета 
општине Књажевац, у износу од 10.000.000.00 
динара, у складу са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2019. годину, према динамици 
утврђеној у Програму пословања AGENCIJE ZA 
RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC 
за 2019. годину, број 245/18 од 14.12.2018. године. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

 Решење доставити: AGENCIJI ZA RAZVOJ 
OPŠTINE KNJAŽEVAC, DOO KNJAŽEVAC, 
Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности Општинске 
управе Књажевац и архиви општине Књажевац. 
 

Број: 023 - 72/2018-01                                                                   

28.12.2018. године                                                                                

К њ а ж е в а ц  
    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 

12 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и члана 9. Одлуке о оснивању 
Регионалног центра за стручно усавршавање, 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
19/12) Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 28.12.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са 

финансијским планом Регионалног центра за 
стручно усавршавање Књажевац за 2019. годину, 
који је усвојио Управни одбор Регионалног центра 
за стручно усавршавање Књажевац, Одлуком број 
38/2018 од 12.12.2018. године.  
 

II 

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

III 

 
 Решење доставити: Регионалном центру 

за стручно усавршавање Књажевац, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац.  
 
Број: 022 - 80/2018-01                                                                    
28.12.2018. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 

13 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и члана 14. Одлуке о промени оснивачког 
акта Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у 
Књажевцу ради усклађивања са законским 
прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 
11/2014) Скупштина општине Књажевац,  на 
седници одржаној 28.12.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
  
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у 
Књажевцу за 2019. годину, за део који се финансира 
из буџета општине Књажевац, број 3 55100-151/2018 
од 10.12.2018. године, који је донет Одлуком 
Управног одбора број 3 55100-152/2018-2 на 
седници одржаној 11.12.2018. годинe. 
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II 
 

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

III 

 
 Решење доставити: Центру за социјални 

рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода и архиви општине Књажевац.  
 
Број: 022 - 79/2018-01                                                                  
28.12. 2018. године                                                                              
К њ а ж е в а ц  

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 

14 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) члана 13. Одлуке о промени оснивачког 
акта Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 22/2014 и 25/2016), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 28.12.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са 
финансијским планом за 2019. годину, број 78/3-1 од 
06.12.2018. године, који је усвојио Управни одбор на 
седници одржаној  06.12.2018. године, Одлуком број 
78/3-2.  
 

II 

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

III 

 
 Решење доставити: Народној библиотеци 

„Његош“  Књажевац, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности, Одељењу за буџет, 
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода и архиви општине Књажевац.  
 
Број: 022 - 74/2018- 01                                                                    
28.12.2018. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 

15 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и члана 12. Одлуке о промени оснивачког 
акта  Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 25/2016), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
28.12.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома 

културе „Књажевац“,  Књажевац са финансијским 
планом за 2019. годину,  који је усвојен  Одлуком 
Управног одбора  број 361/2 од 11.12.2018. године. 
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити:  Дому културе 
„Књажевац“, Књажевац, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности, Одељењу за буџет, 
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 022 - 78/2018- 01                                                                 
28.12.2018. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 

16 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и члана 12. Одлуке о промени оснивачког 
акта Завичајног музеја у Књажевцу, ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 25/2016 и 28/2016), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 28.12.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Завичајног музеја Књажевац за 2019. годину са 
финансијским планом,  број 631- 373/18 од 
18.12.2018. године, који је усвојио Управни одбор 
Одлуком број 631- 372/18 од 18.12.2018. године. 
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити:  Завичајном музеју 
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 022 - 82/2018-01                                                                   
28.12.2018. године                                                                                 

К њ а ж е в а ц 
    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 30. став 1. тачка 6. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), члана 3. Одлуке 
о грађевинском земљишту („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 10/2015 и 5/2017), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
1391/1-18 од 17.12.2018. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
28.12.2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм уређивања 

грађевинског земљишта општине Књажевац за 
2019. годину.  

 
Члан 2. 

 
 Програм уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2019. годину је 
саставни део ове Одлуке.  

 
Члан 3. 

 
 Одлуку и Програм уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2019. годину 
објавити у „Службеном листу општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 463 - 108/2018-01                                                                     
28.12.2018. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,                                                                                

Игор Стевановић, с.р. 
 
На основу члана 94 став 1 Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 

98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника о 

садржини, поступку и начину доношења програма 

уређивања грађевинског земљишта („Сл. гласник РС“ 

бр. 27/2015), члана 20 став 1 и члана 32 став 1 тачка 

5 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018) и 

члана 30 став 1 тачка 6 Статута општине Књажевац 

(„Сл. лист општине Књажевац„ бр. 4/2009 и 10/2015), 

Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 

дана 28.12.2018. године,  донела је  

 
П Р О Г Р А М 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 

УВОД 
 
Општи подаци 
 

На основу Одлуке о промени одлуке о 
промени оснивачког акта јавног предузећа 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац ради усклађивања 
са законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 27/2016) ЈП-е „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац припремило  је Програм уређивања 
грађевинског земљишта општине Књажевац за 
2019. годину (у даљем тексту: Програм) у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ 
72/2009, 81/2009-испр., 24/2011, 121/2012, 42/2013-
ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018), Правилником о садржини, поступку и 
начину доношења програма уређивања 
грађевинског земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 
27/2015), Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 10/2015 и 05/2017), 
Одлуком о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 10/2015 и 04/2017) и др. 
законским и подзаконским актима и актима 
општине Књажевац који регулишу ову област. 
 
Информациона основа за израду Програма 
 

Како у тренутку израде овог Програма 
средњорочни програм уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац није донет, основ за 
израду Програма су Стратегија одрживог развоја 
општине Књажевац (www.knjazevac.rs), Просторни 
план општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 9-1/2011), План генералне 
регулације Књажевца („Сл. лист општине 
Књажевац“ 9-1/2011) као стратешки документи из 
кога проистичу усвојени планови детаљне 
регулације, који представљају планску основу 
Програма.  
 
Програм је усклађен са стратешким правцима 
развоја и општим и специфичним циљевима, 
дефинисаним у Стратегији одрживог развоја 
општине Књажевац. Као један од стратешких 
приоритета, дефинисан је урбани развој, а Програм 
је у служби остварења општег циља - унапређења 
места и окружења у коме људи живе и раде, како 
би се побољшао квалитет живота и очувала 
животна средина. 
 
Полазну основу за израду Програма представљају 
потребе и захтеви становника општине Књажевац, 
као непосредних корисника инфраструктурних 
објеката, планирани прилив буџетских средстава, 
степен реализације вишегодишњих инвестиција  и 
израђеност урбанистичке и техничке 
документације. 
 
Критеријуми на основу којих је извршен избор 
појединачних радова који ће се реализовати у 
складу са овим Програмом у току 2019. године су: 

- уговорене обавезе из претходне године, 
- завршетак објеката чија је изградња у 
току, 
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- изградња нових објеката од општег 
значаја за општину Књажевац, 
- изградња објеката који су неопходни за 
реализацију на започетим и новим       
  локацијама, 
- изградња недостајућих објеката 
комуналне инфраструктуре на подручјима  
  месних заједница, 
- законска и техничка потреба за израдом 
урбанистичке документације. 
 
 
 

Приказ предвиђених радова на уређивању 
грађевинског земљишта 
 

Програм садржи појединачни и збирни приказ 
радова на уређивању грађевинског земљишта на 
целокупној територији општине Књажевац и то:  

 радова на припремању земљишта;   

 радова на комуналном опремању 
земљишта.  

 
Радови на припремању земљишта подразумевају 
следеће: прибављање земљишта, припремне 
радове, истражне радове, израду геодетских, 
геолошких и других подлога, израду планске и 
техничке документације, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друге потребне 
радове. 
 
Радови на комуналном опремању земљишта 
подразумевају радове на изградњи комуналних 
објеката и инсталација који се односе на: систем 
водоснабдевања, систем канализације, електо-
енергетску мрежу, телекоминукациону мрежу, 
топлификацију, саобраћајне површине, уређење 
слободних површина,  и друге комуналне системе. 
 
Радови на уређивању грађевинског земљишта који 
нису обухваћени овим Програмом могу се изводити 
под условом да се обезбеде  потребна средства за 
њихово финансирање, а по одлуци надлежног 
органа општине Књажевац. 
 
У овом Програму нису наведени радови на 
уређивању грађевинског земљишта чија 
реализација је току, односно који ће се реализовати 
у 2019. години,  а који су започети у складу и на 
основу Програма уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2018. годину. 
 
Програмом је планирана и активност подношења 
пријава радова по правноснажним решењима 
којима је издата грађевинска дозвола с тим да ће 
радови изводити тек када се за њихво извођење 
обезбеде потребна финансијска средства. 
 
Приказ извора и услова финансирања 
предвиђених радова на уређивању земљишта 
 

Финансијска средства за уређивање грађевинског 
земљишта општине Књажевац обезбеђују се из 
средстава буџета општине Књажевац остварених 
од: 

- доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, 

- закупнине за грађевинско земљиште, 

- отуђења или размене грађевинског 
земљишта, 

- претварања права закупа у право својине, 
- других извора у складу са законом. 

 
У случају промене обима или структуре средстава 
за финансирање Програма приступиће се изради 
измена и допуна Програма, а његова садржина ће 
бити утврђена према критеријумима за избор 
појединачних позиција Програма. 
 
Инвеститор над свим радовима је општина 
Књажевац. Средства за реализацију дела 
Програма која се не односе директно на средства 
из буџета општине или која се очекују по основу 
разних конкурса или од других донатора посебно су 
приказана. 
 
Мере за спровођење Програма 
 

Основни носилац организације извршења 
Програма је ЈП-е „Предузеће за развој, урбанизам 
и изградњу општине Књажевац“ Књажевац. 
 
Носиоци појединих стручних и других послова за 
реализацију овог Програма су: ЈП „Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац; ЈКП „Стандард“ Књажевац; ЈКП 
„Топлана“ Књажевац; Служба за катастар 
непокретности Књажевац; надлежни органи 
општине Књажевац и остали учесници изабрани у 
складу са законом. 
 
Програм доноси Скупштина општине Књажевац. 
 
Измене и допуне програма врше се на предлог 
учесника у реализацији програма. 
 

С а д р ж а ј 
 

 
1. ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 17 – Становање, 
урбанизам и просторно планирање, Комуналне 
делатности, Заштита животне средине,  Опште 
услуге локалне самоуправе, Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије 

 
I   Прибављање урбанистичке документације 
II  Прибављање техничке документације 
III Текуће поправке и одржавање 
IV Инвестиционо одржавање зграда и објеката 
V  Изградња зграда и објеката 
 
2. ПРОГРАМ  7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

 
I Текуће поправке и одржавање 
II Капитално одржавање зграда и објеката 
III Изградња зграда и објеката 
 
3.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА  
 
4. ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА ИЗ 
БУЏЕТА 
 
5.  МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОГРАМА 
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ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 17 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Комуналне делатности, 
Заштита животне средине, Опште услуге локалне самоуправе, Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије 

Програмске активности - Просторно и урбанистичко планирање, Управљање грађевинским 
земљиштем, Управљање и одржавање јавним осветљењем, Производња и дистрибуција топлотне 

енергије, Управљање и снабдевање водом за пиће, Управљање отпадним водама, функционисање месних 
заједница,  

 
I Прибављање урбанистичке документације 

 

  буџет други извори 

1 ПГР села Ћуштица 1.675.398,48 8.649.601,52 

2 ПГР села Балта Бериловац 5.351.500,00  

 
3 

Пројекат парцелације за део КП бр. 6742/1 КО Књажевац,  
улица 9-те бригаде између зграде број 9 и број 11 

 
36.000,00 

 

 
4 

Пројекат препарцелације КП бр. 6741 КО Књажевац,        улица 9-те 
бригаде (код “Југопетрола”) 

 
70.000,00 

 

 
 
5 

Пројекат парцелације за део КП бр. 1609/1 КО Књажевац,  
угао улице Јована Јовановића Змаја и Васе Чарапића-део који је ПГР-
ом  предвиђен за изузимање из јавног земљишта-изградњa пословног 
или  пословно-стамбеног објекта у оквиру Плана генералне 
регулације 

 
 
 
 
42.000,00 

 

 
6 

Пројекат парцелације за део КП бр. 67/2 КО Књажевац,   
угао улице Спасоја Милкића и Бранка Ћопића - изградњa пословног  
или пословно-стамбеног објекта предвиђена у оквиру Плана 
генералне  регулације  Књажевца  

 
 
 
42.000,00 

 

 
7 

Пројекат парцелације за КП бр. 6939/4  КО Књажевац, 9-те бригаде - 
изградњa стамбеног или пословно-стамбеног објекта предвиђена у 
Плану генералне   
регулације  Књажевца 

 
 
 
56.000,00 

 

 
8 

Пројекат парцелације за КП бр. 7497  КО Књажевац, улица 
Карађорђева –изградњa стамбеног  или  пословно-стамбеног објекта 
предвиђена у Плану  генералне регулације Књажевца 

 
 
 
42.000,00 

 

 
9 

Пројекат парцелације за део КП бр. 7362  КО Књажевац, улица Цара 
Лазара -изградњa стамбеног  или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена  Планом  генералне регулације Књажевца 

 
 
 
98.000,00 

 

 
1
0 

Пројекат парцелације за део КП бр. 7496  КО Књажевац, улица 
Карађорђева -изградњa стамбеног  или пословно-стамбеног објекта 
предвиђена  Планом  генералне регулације Књажевца  

 
 
 
42.000,00 

 

 
 
1
1 

Пројекат парцелације за КП бр. 7468 КО Књажевац, улица Цара 
Лазара-изградња пословно-стамбеног, стамбеног објекта, објекта 
пословног карактера, објекти спортског карактера, објекта  јавног 
карактера предвиђена у Плану генералне регулације Књажевца 

 
 
 
 
70.000,00 

 

1
2 

Пројекат препарцелације за КП бр. 2407, КО Минићево  98.000,00  

 
1
3 

Пројекат препарцелације за потребе експропријације (изградња 
тротоара) у улици 4. септембар 

 
140.000,00 

 

 
1
4 

Пројекат препарцелације за потребе експропријације катастарских 
парцела бр. 1608, 1612, 1616/1, 1614,1616/2, КО Орешац 

 
 
84.000,00 

 

 УКУПНО I 7.846.898,48 8.649.601,52 

 
II Прибављање техничке документације 

 

  буџет други извори 

1 Израда техничке документације за потребе уређења простора Кеј 
Димитрија Туцовића (око Суда) 

 
130.000,00 

 

2 Израда техничке документације за потребе изградње пијаце у Кални   
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272.800,00 

3 Израда техничке документације за потребе  уређења сеоских домова 
(шест домова) 

 
300.000,00 

 

4 Израда техничке документације за потребе  изградње водовода у 
Штитарцу 

 
120.000,00 

 

5 Израда техничке документације за потребе реконструкције водовода 
у Кренти 

 
81.000,00 

 

6 Израда техничке документације за потребе доградње тротоара у 
улици 4. септембар и у улици Стевана Лазаревића 

 
 
219.412,00 

 

7 Израда техничке документацијe за пренамену и реконструкцију 
објекта школе у тренинг-стартап центар за прехрамбену индустрију 
у селу Ргоште 

 
 
183.889,52 

 
 
717.762,32 

8 Техничка контрола 100.000,00  

 УКУПНО II 1.407.101,52 717.762,32 

 
III Текуће поправке и одржавање (са потребном техничком документацијом) 

 

 буџет други извори 

1 Набавка декоративних елемената и новогодишње кићење града 

 Планирани радови: Набавка декоративних елемената за 
новогодишње кићење града, монтажа и 
демонтажа новогодишњих украса 

  

   Процењена вредност радова  1.000.000,00   

2 Поправка и одржавање  јавне расвете   

 Планирани радови: замена,поправка оштећених стубова 
јавне расвете, поправка електро 
инсталација и др. 

  

   Процењена вредност радова  3.000.000,00  

3 Одржавање атмосферске канализације   

 Планирани радови Радови на редовном одржавању 
атмосферске канализације од стране 
ЈКП „Стандард“ 

  

  Процењена вредност радова 2.000.000,00  

4 Одржавање јавних и зелених површина   

 Планирани радови Радови на редовном одржавању јавних и 
зелених површина  од стране ЈКП 
„Стандард“ 

  

  Процењена вредност радова 15.000.000,00  

5 Текуће поправке и одржавање домова у сеоским месним заједницама  

 Планирани радови Радови по усвојеним захтевима МЗ-а на 
објектима које користе 

  

  Процењена вредност радова 15.000.000,00  

  
 
 

буџет 

 
 
 
други  
извори 

УКУПНО III: 36.000.000,00 0,00 

 
IV Инвестиционо одржавање зграда и објеката (са потребном техничком документацијом) 

 
 

 буџет други извори 

1 Инвестиционо одржавање објекта-партера и амбијенталног осветљења Гургусовачке куле у 
Књажевцу 

 Планирани радови: Поплочавање платоа, бетонирање, 
замена расвете и др. 
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   Процењена вредност радова  1.458.808,00  6.762.388,80 

2 Радови на згради општине Књажевац 

 Планирани радови: Замена фасадне столарије, 
термоизолација таванске 
конструкције, радови на кровном 
покривачу и делу кровне конструкције и 
др. 

  

   Процењена вредност радова  11.800.000,00 12.826.750,14 

3 Инвестиционо одржавање помоћних терена стадиона  

 Планирани радови: Уређење помоћних терена    

   Процењена вредност радова  7.000.000,00   

4 Партерно уређење простора око стамбених зграда у ул.9-те бригаде  

 Планирани радови: Партерно уређење простора око 
стамбених зграда (уређење пешачких 
стаза, зеленила, мобилијара, 
асфалтирање паркинга и израда 
теретане на отвореном) 

  

   Процењена вредност радова  23.000.000,00  

5 Инвестиционо одржавање тротоара у ул. Б. Радичевића  

 Планирани радови: Постављање бехатон плоча, замена 
ивичњака и уређење платоа испред 
зграде бр. 6 do ул.Капларове  

  

   Процењена вредност радова  4.000.000,00  

 буџет други извори 

УКУПНО IV: 47.258.808,00 19.589.138,94 

 
 

V Изградња зграда и објеката (са потребном техничком документацијом) 
 
 

 буџет други извори 

1 Доградња обданишта „Црвенкапа“ 

 Планирани радови: Доградња две васпитне јединице по 
систему „кључ у руке“ 

  

   Процењена вредност радова 12.000.000,00   

2 Изградња бране на Сврљишком Тимоку  

 Планирани радови: Иградња бране на месту где је урађена 
припрема као и изградња дела кинете 
до постојеће изграђене регулације код 
ул. Капларове (по систему „кључ у 
руке“) 

  

  Процењена вредност радова  41.300.500,00  

3 Изградња водовода у Штитарцу   

 Планирани радови: Изградња секундарне водоводне мреже, 
резервоара за воду и пумпне станице. 

  

   Процењена вредност радова  4.000.000,00  

4 Реконструкција водовода у Кренти   

 Планирани радови: Замена постојећих цеви водовода новим 
цевима 

  

   Процењена вредност радова  2.700.000,00  

5 Изградња канализације у Трговишту  
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 Планирани радови: Изградња главног колектора и кракова 
испод пута 

  

   Процењена вредност радова  20.000.000,00  

6 Изградња пијаце у Кални  

 Планирани радови: Изградња затворене пијачне хале и 
надстрешнице за продају робе. 

  

  Процењена вредност радова 5.000.000,00  

 буџет други извори 

УКУПНО V: 85.000.500,00  

 
Трошкови на припреми и реализацији Програма 1, 2, 6, 15 и 17 

 

1 УКУПНО I 7.846.898,48 8.649.601,52 

2 УКУПНО техничка документација (II,III, IV и V) 1.407.101,52 717.762,32 

3 УКУПНО вредност радова III 36.000.000,00  

4 УКУПНО вредност радова IV 47.258.808,00 19.589.138,94 

5 УКУПНО вредност радова V за 2019. годину 85.000.500,00  

6 Услуге из области уређивања грађевинског земљишта (послови 
надзора над одржавањем зеленила и чистоће, мобилијаром, 
јавном расветом, закуп и надзор над издавањем локација и 
локала, израда Програма уређења грађевинског земљишта и др.) 

 
 
 
9.936.000,00 

 

7 Услуге обављања надзора над радовима  предвиђениm 
Програмом 1 

4.000.000,00  

8 Израда Извештаја о затеченом стању објеката за потребе 
озакоњења објеката у јавној својини општине Књажевац 

 
2.000.000,00 

 

9 Решавање имовинских односа у складу са Програмом отуђења, 
давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2019.  
годину 

 
10.000.000,00 

 

1
0 

Услуге геометра 600.000.00  

1
1 

Пријава радова по правноснажним решењима којима је издата 
грађевинска дозвола 

  

 буџет други извори 

 УКУПНО ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 17 204.049.308,00 28.956.502,78 

 
 

ПРОГРАМ  7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Програмска активност  - Управљање и одржавање саобраћајное инфраструктуре 

 
I Текуће поправке и одржавање  

 

 буџет други извори 

1 Крпљење ударних рупа на улицама у граду и локалним путевима 

 Планирани радови: Уградња асфалтне масе у ударне рупе 
на локалним путевима и улицама у 
граду и селима  

  

 конто 425191 Потребна средства  15.000.000,00   

 БУЏЕТ за 2020 годину ...........................15.000.000,00   

2 Одржавање хоризонталне сигнализације 

 Планирани радови: Обележавање пешачких прелаза, 
средишних линија, БУС места, ШКОЛА, 
ТАКСИ стајалишта 

  

 конто 425191 Потребна средства  1.400.000,00   

3 Одржавање вертикалне сигнализације  
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 Планирани радови: Набавка и уградња стубова и знакова 
на свим локалним путевима и улицама 
у граду и селима и одржавање 
семафора 

  

 конто 425191 Потребна средства  1.600.000,00   

4 Редовно одржавање локалних путева 

 Планирани радови: Чишћење јаркова и пропуста, 
одржавање банкина, потпорних 
зидова, санација клизишта, 
пошљунчавање, интрвенције после 
непогода  

  

 конто 425191 Потребна средства  10.000.000,00   

5 Кресање шибља и кошење траве  

 Планирани радови: Кресање шибља и кошење траве у 
граду и поред локалних путевима 

  

 конто 425191 Потребна средства  4.351.200,00   

6 Редовно одржавање и санација некатегорисаних и пољских и сеоских путева 

 Планирани радови: Постављање цевастих пропуста, 
изградња потпорних зидова, навожење 
материјала за насипање, поправка 
путева до засеока, поправка пољских 
путева булдозером.  

  

 конто 425191 Потребна средства  8.000.000,00   

7 Одржавање путева на пружним прелазима 

 Планирани радови: Одржавање уређаја за давање знакова 
за прелаз преко пруге и одржавање 
коловоза на путном прелазу  

  

 конто 425191 Потребна средства  1.700.000,00   

8 Текуће одржавање мостова на територији општине 

 Планирани радови: Ситне поправке у оквиру редовног 
одржавања мостова и фарбање 
ограда на мостовима 

  

 конто 425191 БУЏЕТ  3.000.000,00   

9 Зимско одржавање улица у граду и на локалним путевима 

 Планирани радови: Чишћење снега, посипање соли и 
ризле….. 

  

 конто 425191 Потребна средства  10.000.000,00    

 БУЏЕТ за 2020 годину ................................12.000.000,00     

10 Текуће одржавање и делимична доградња тротоара у улици 4. септембар и део тротоара у ул. 
Стевана Лазаревића 

 Планирани радови: Поправка тротоара са делимичном 
доградњом у улици 4. септембар и у 
улици Стевана Лазаревића (поред 
потпорног зида) 

  

 конто 425191 Потребна средства 6.000.000,00  

11 Одржавање  саобраћајне и друге опреме 

 Планирани радови: Програм безбедности саобраћаја   

 конто 4252 Потребна средства  300.000,00  

   
  

буџет други извори 

 УКУПНО I:  61.351.200,00   

 
II Капитално одржавање зграда и објеката 
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 буџет други извори 

1 Инвестиционо одржавање улица у граду, улица у сеоским месним заједницама и локалних путева 

 Планирани радови: Асфалтирање и пресвлачење новим 
слојем асфалта улица у граду, улица 
у сеоским месним заједницама и 
локалних путева 

  

  Процењена вредност радова  50.000.000,00  

  БУЏЕТ за 2020 годину 
...........................50.000.000,00 

  

  буџет други извори 

 УКУПНО  II 50.000.000,00  

 
III Изградња зграда и објеката 

 буџет други извори 

1 Изградња пешачког моста код Дома културе   

 Планирани радови: Уклањање постојећег дрвеног и 
изградња новог бетонског моста 
испред Дома културе 

  

 конто 425191 Потребна средства 30.000.000,00  

   буџет други извори 

 УКУПНО III:  30.000.000,00  

    

 Трошкови на припреми и реализацији Програма 7 

  буџет други извори 

 УКУПНО I 61.351.200,00  

 УКУПНО II 50.000.000,00  

 УКУПНО III 30.000.000,00  

 Услуге обављања делатности управљања путевима 12.810.000,00  

 УКУПНО ПРОГРАМ  154.161.200,00  

 

 
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА 

 

Финансијски план Програма  заснован је и у складу 
je са: 
 

- Законом о буџетском систему (''Сл. гласник 
РС'' бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-исп, 108/13, 1421/14, 68/15-др. 
закон, 103/15, 99/16 и 113/2017), 

- Одлуком о буџету општине Књажевац за 
2019. годину и 

- Програмом уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2018. 
годину. 

 
Финансијски план је заснован на принципима 
уравнотежења прихода и расхода, финансирања 
програмских задатака из реалних извора, 
реализације прихода у нивоу планираног наплатног 
задатка по свим изворима финансирања и у 
динамици која обезбеђује планирано извршење 
програмских задатака и реализацији расхода по 
утврђеним приоритетима на готовинским основама 
до нивоа реализованих прихода, уз могућност 

пренамене средстава с једне позиције на другу у 
оквиру исте економске класификације.  

 

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ 
 

1. ПРОГРАМ 1, 2, 6, 15 и 17 – Становање, 
урбанизам и просторно планирање, Комуналне   
делатности, Заштита животне средине, Опште 
услуге локалне самоуправе, Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије 
- буџет oпштине Књажевац у износу од 
…………………………………204.049.308,00 динара 
- други извори у износу од  
………………………………….28.956.502,78 динара 
 

2. ПРОГРАМ  7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 
- буџет oпштине Књажевац у износу од 
……………...........................154.161.200,00 динара 

- други извори у износу од 
……………………………………………….0,00 динара 
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УКУПНА УЛАГАЊА  
- из буџета  oпштине 
Књажевац….………………..358.210.508,00 динара 
- из других извора 
…………………………………..28.956.502,78  динара 

 
Све позиције у овом програму  исказане су са 
припадајућим порезом. 
Средства за реализацију наведених расхода су 
обезбеђена у буџету општине Књажевац и то 
делом од доприноса за уређење грађевинског 
земљишта, Еко–фонда, накнада за безбедност 
саобраћаја, као и од других прихода. 
 
Средстава у износу од 10.000.000,00 динара, 

планираних за решавање имовинских односа,  је 
дат орјентационо а коначну процену тржишне 
вредности непокретности које ће бити предмет 
прибављања у циљу реализације овог Програма, у 
складу са позитивним законским и подзаконским 
актима и актима општине Књажевац,  утврдити ће 
се од стране органа надлежног за утврђивање 
пореза на пренос апсолутних права на 
непокретности. Општина Књажевац може, у 
зависности од указане потребе и у складу са 
развојним програмима и буџетом општине 
Књажевац, одустати од реализације појединих 
активности предвиђених овим Програмом за 
решавање имовинских односа, а средства која су 
овим Програмом предвиђена за њихову 
реализацију определити за решавање имовинских 
односа у циљу стварања предуслова за 
реализацију других активности уређивања 
грађевинског земљишта.  
 
Током 2019. године општина Књажевац ће 
покушати да обезбеди средства од Републике 
Србије и других донатора у износу од око 
28.956.502,78 динара, за реализацију активности 

које су наведене у Програму а чије вредности нису 
исказане у буџету општине Књажевац. За 
евентуално учешће општине Књажевац у овим 
пројектима користиће се средства из текуће 
буџетске резерве или ће се обезбедити изменом 
буџета општине Књажевац. 
 
 

ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА ИЗ 
БУЏЕТА 

 
Трошкови инжeњеринга Програма, односно 
трошкови ЈП-а  „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац на 
припреми и реализацији Програма дати су кроз 
Одлуку о буџету општине Књажевац за 2019. 
годину и то: 

- Услуге из области уређивања грађевинског 
земљишта (послови надзора над 
одржавањем зеленила и чистоће, 
мобилијаром, јавном расветом, закуп и 
надзор над издавањем локација и локала, 
израда Програма уређења грађевинског 
 земљишта и др.).…………………… 
…………………………………….9.936.000,00 

- Услуге обављања делатности управљања 
путевима………………………12.810.000,00 

- Припрема потребне техничке 
документације……………….1.407.101,52 

- Израда и/или измена документације 
просторног и урбанистичког планирања 
потребне  
за реализацију Програма 
…………………………………7.846.898,48 

- Услуге обављања надзора над радовима 
предвиђеним 
Програмом……...4.000.000,00 

-   Израда Извештаја о затеченом стању 
објеката за потребе озакоњења објеката у  
јавној         својини општине 
Књажевац…………………………….2.000.000,00 

За послове које ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац не може самостално обавити, ово 
предузеће или Општина Књажевац ће у складу са 
законским прописима ангажовати друга лица. 
 

 
МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА 
 

1. Основни носилац организације извршења овог 
Програма је ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац. Да би се 
Програм што ефикасније реализовао, сарадњом 
свих надлежних органа, уз поштовање прописаних 
процедура, неопходно је обезбедити ефикасан 
трансфер средства. Одељење за буџет, финансије 
и утврђивање и наплату локалних јавних прихода, 
општине Књажевац, сваког месеца доставља 
извештај о стању средстава ЈП-у „Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац. 
 
2. Носиоци појединих стручних и других послова за 
реализацију овог Програма су ЈП „Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, РГЗ Служба за катастар непокретности 
Књажевац, ЈКП „Стандард“ Књажевац, ЈКП 
„Топлана“ Књажевац; надлежни органи општине 
Књажевац  и остали учесници на реализацији 
Програма изабраних на основу Закона о јавним 
набавкама. ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац и ЈКП 
„Стандард“ Књажевац ће обављати оне послове 
који су им дати оснивачким и другим општим и 
појединачним актима општине Књажевац уз 
примену одредби  садржаних у чл.  7 и 7а Закона о 
јавним набавкама, док ће обављање осталих 
послова бити обезбеђено спровођењем 
одговарајућих поступака јавних набавки.  
 
3. Приоритет у реализацији позиција Програма 
имаће области према следећем    
    редоследу: 

- наставак изградње започетих објеката и 
сервисирање финансијских обавеза на 
њима, 

- извршење обавеза према инвеститорима 
који су испунили обавезу плаћања накнаде 
за уређивање градског грађевинског 
земљишта, 

- израда документације, 
- имовинска припрема, 
- изградња недостајуће комуналне 

инфраструктуре у постојећим насељима, 
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- изградња објеката магистралне и 
примарне мреже инфраструктуре. 

 
4. Обавезе по овом Програму могу се преузимати 
само до износа планираних и остварених 
средстава за поједине намене предвиђене 
Програмом. 
 
5. У случају да за реализацију појединих позиција 
из Програма не буду искоришћена планирана 
средства, могућа је пренамена дела тих средстава 
на друге позиције из Програма, у оквиру исте 
економске класификације, а за које су планирана 
средства недовољна и то у износу до 5% 
планираних средстава за ту позицију. 
 
6. Уколико се прилив средстава остварује у мањем 
обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и 
планирани физички обим Програма. 
 
7. Председник општине Књажевац, или лице које он 
овласти, покреће иницијативу за реализацију 
позиција Програма уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2019. годину. 
Иницијатива из претходног става покреће се на 
основу захтева ЈП-а  „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац и ресорне општинске управе надлежне 
за послове реализације Програма, који се упућује 
председнику општине Књажевац. Пошто је од 
стране председника општине Књажевац, или лица 
које он овласти, покренута иницијатива, покреће се 
поступак за спровођење јавне набавке уколико је у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
њено спровођење потребно. 
 
8. О извршењу Програма ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац  ће према потреби извештавати 
надлежне општинске органе, а по истеку године 
поднети извештај Скупштини општине Књажевац. 
 
9. У случају да се до краја 2018. године не донесе 
Програм уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2019. годину, до доношења 
Програма створене финансијске обавезе из 
Програма за 2018. годину могу се преузимати и 
плаћати до нивоа планираних средстава Програма 
за 2018. годину, а исте ће бити садржане у 
Програму за 2019. годину. 
 
10. Општина Књажевац може, у складу са 
конкурсном документацијом Републике Србије или 
других донатора, конкурисати за добијање 
средстава за израду техничке документације или 
извођење радова који нису наведени у овом 
Програму,  ако су у складу са развојним 
програмима.   
 

11. Овај Програм објавиће се у Службеном листу 
општине Књажевац    
                                                    

ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
изградњу општине Књажевац“ Књажевац  

                                                                                                          
Директор 

                                                                                               
Младен Радосављевић, с.р. 
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