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На основу члана 8. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општине Књажевац», број 8/2008, бр. 12/2013 
и бр. 20/2013) и члана 51. Статута општине Књажевац 
(«Сл. лист општине Књажевац», бр. 4/09), Општинско 
веће општине Књажевац, на седници одржаној 
05.08.2014. године, донело је 
 

П Л А Н 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА 
ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА  

 
Члан 1. 

 
Овим Планом врши се Измена и допуна Плана 

локација за постављање мањих монтажних објеката на 
јавним и осталим површинама («Сл. лист општина», бр. 
6/2004 и „Сл. лист општине Књажевац“ бр. 11/2008, бр. 
2/2010, бр. 3/2010 и бр. 9/2010, као и бр. 350-14/2011-
09). 
 

Члан 2. 
 

У Плану локација за постављање мањих 
монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општина», бр. 6/2004 и „Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 и бр. 
9/2010, као и бр. 350-14/2011-09) укида се: 

1. У текстуалном делу, тачка 3.2. – Локација бр. 44 – 
Тротоар и део платоа испред Дома културе 4 
монтажна објекта-киосци, 

2. У текстуалном делу, тачка 3.3.44 Тротоар и део 
платоа испред Дома културе део КП бр. 133/1 КО 
Књажевац 

Објекат: Киосци 4 ком. – измештање са тротоара 
на плато. 
Габарит: Габарит објеката дат је на графичком 
прилогу. Површина испод објеката од 5 м2 до 10 
м2 због различитих врста и облика постојећих 
киоска. Мања одступања ће се толерисати због 
различитих произвођача киоска. 
Спратност: приземна П + О. 
Намена и садржај: Намена и садржај за киоске из 
тачке 2.1. ове измене и допуне Плана. 

3. Графички приказ локације бр. 44, урађен у 
размери Р=1:250. 

 

Члан 3. 
 

У Плану локација за постављање мањих 
монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општина», бр. 6/2004 и „Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 и бр. 
9/2010, као и бр. 350-14/2011-09) у текстуалном делу 
постојећe тачкe 3.2. мењају се алинеје - Локације и 
гласе:  

- Локација бр. 45,  – Кеј В. Влаховића, код робне 
куће, између дрвореда, треће место се додаје, на 
леву страну шеталишта, у дрвореду, гледано 
низводно, са предњом страном окренутом ка 
шеталишту; 

- Локација бр. 47,  – Ул. Б. Радичевића, иза тржног 
центра, на делу КП бр. 394/1, три монтажна 
објекта–гараже (могућа варијанта – гаража бр. 3 да 

се постави управно на постојеће гараже због бољег 
искоришћења простора); 
и додају се на крају нове алинеје: 

- Локација бр. 48,  – Ул. Б. Радичевића - крак, између 
ул. Б. Радичевића и Хаџи Ђерине, на делу КП бр. 
503/2, два монтажна објекта–киоска, 

- Локација бр. 49, - ул. Књаза Милоша-десна страна, 
на делу кп. бр. 467 КО Књажевац, два монтажна 
објекта–киоска. 

 
Члан 4. 

 
У Плану локација за постављање мањих 

монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општина», бр. 6/2004 и „Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 и бр. 
9/2010, као и бр. 350-14/2011-09) у текстуалном делу 
постојеће тачке 3.3. мења се тачка 3.3.45. и гласи: 

3.3.45. Кеј В. Влаховића, 
 део КП бр. 112, КО Књажевац 
 
Објекат: Киосци 3 ком.  
Габарит: Габарит објекта дат је на графичком 
прилогу. Површина испод објеката од 5 м2 до 10 м2  
због различитих врста и облика постојећих киоска. 
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Мања одступања ће се толерисати због различитих 
произвођача киоска.   

Спратност: приземна П + 0. 
Намена и садржај:  Намена и садржај за киоске из 
тачке 2.1. ове  измене и допуне Плана. 
Киоск бр.3 поставити тако да се несметано може 
отворити шахта за воду и извршити контрола 
водомера. 

 
Члан 5. 

 
У Плану локација за постављање мањих 

монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општина», бр. 6/2004 и „Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 и бр. 
9/2010, као и бр. 350-14/2011-09) у текстуалном делу 
постојеће тачке 3.3. мења се тачка 3.3.47. и гласи: 

3.3.47. Књажевац, ул.Б. Радичевића  
део КП 394/1, КО Књажевац 

 
Гараже  бр. 1, 2 и 3 
  
- Габарит: 3,00 х 5,00 м. Површина испод објекта 
15,00 м2. 
- Спратност: приземна П + 0. 
- Намена и садржај: гараже за гаражирање 
путничких возила. 
- Могућа варијанта - гаража бр.3 да се постави 
управно на постојеће гараже због бољег 
искоришћења простора. 
 
НАПОМЕНА: С' обзиром да се на предметној 
локацији налази шахта за атмосферску 
канализацију, удаљити објекте како је дато на 

графичком прилогу, а у случају квара омогућити 
надлежним службама приступ механизацији и по 
потреби уклонити привремено објекат. 

 
Члан 6. 

 
У Плану локација за постављање мањих 

монтажних објеката на јавним и осталим површинама 
(«Сл. лист општина», бр. 6/2004 и „Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 и бр. 
9/2010, као и бр. 350-14/2011-09) у текстуалном делу 
постојеће тачке 3.3. додају се тачке 3.3.48. и 3.3.49. које 
гласе: 
 

3.3.48. Б. ул.Б. Радичевића-крак,  
    део КП бр. 503/2, КО Књажевац 
 

- Објекат: Киосци 2 ком.  
- Габарит: Габарит објекта дат је на графичком 

прилогу. Површина испод објеката од 5 м2 

до     
10 м2  због различитих врста и облика постојећих 

киоска. Мања одступања ће се толерисати   
због различитих произвођача киоска.   
- Спратност: приземна П + 0. 

 -  Намена и садржај:  Намена и садржај за 
киоске из тачке 2.1. ове измене и  

                    допуне Плана. 
 

                3.3.49. ул. Књаза Милоша-десна страна 
                           Део кп. бр. 467 КО Књажевац 
 

Објекат: Киосци 2 ком.  
 Габарит: Габарит објекта дат је на 

графичком прилогу. Површина испод 
објеката од 5 м2 до 10 м2  због 
различитих врста и облика постојећих 
киоска. Мања одступања ће се 
толерисати због различитих 
произвођача киоска.   

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

киоске из тачке 2.1. ове измене и  
       допуне Плана. 

 
Члан 7. 

 
Спровођење Плана о измени и допуни Плана 

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

 
Члан 8. 

 
План о измени и допуни Плана локација за 

постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања истог  у «Службеном листу општине 
Књажевац». 
 
Број: 350-35/2014-09       
05.08.2014. године     
К њ а ж е в а ц              

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
мр Милан Ђокић  
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