
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XI – БРОЈ 1 04.ЈАНУАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 
1 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015) и 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), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 29.12.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм 

рада Туристичке организације општине Књажевац 
за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације општине Књажевац, 
Одлуком број број 143-1/2017, од 13.12.2017. 
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 - 87/2017-01                                                                                     
29.12.2017. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
2 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/15) и члана 12. тачка 15. Одлуке о оснивању 
привредног друштва Агенција за развој општине 
Књажевац, доо („Сл. лист општине Књажевац“, број 
9/09 и 13/09), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 29.12.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

пословања Агенције за развој општине Књажевац, 
доо за 2018. годину, број 101/17 од  15.12.2017. 
године. 
 
 
 
 
 

II 
 

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

III 
 

Решење доставити: Агенцији за развој 

општине Књажевац, доо, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности, Одељењу за буџет, 
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023 - 88/2017-01                                                                                   
29.12.2017. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
3 

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 и 99/2016),  Закључка Владе 
РС број  023-10241/2017 од 26.10.2017. године, 
члана 12. став 2. тачка 15. Одлуке о оснивању 
привредног друштва Агенција за развој општине 
Књажевац, доо („Сл. лист општине Књажевац“, број 
9/2009 и 13/2009), члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 
и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 29.12.2017.  године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, 

ДОО ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

субвенционисања Агенције за развој општине 
Књажевац, доо  за 2018. годину, број 101-1/17 од 
15.12.2017. године. 
 

II 
 

 Исплата субвенције вршиће се из буџета 
општине Књажевац, у износу од 7.000.000.00 
динара, у складу са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2018. годину, према динамици 
утврђеној у Програму пословања Агенције за развој 
општине Књажевац за 2018. годину, број 101/17 од 
15.12.2017. године. 
 

III 
 

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

 Решење доставити: Агенцији за развој 

општине Књажевац, доо, 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 - 92/2017-01                                                                               

29.12.2017. године                                                                                 

К њ а ж е в а ц  
ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
4 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09 
и 10/2015) и 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 29.12.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са 
финансијским планом за 2018. годину, број 7812 од 
14.12.2017. године, који је усвојио Управни одбор на 
седници одржаној  14.12.2017. године, Одлуком број 
7812-1.  
 

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 - 80/2017- 01                                                                               
29.12.2017. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

 ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
5     

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 
29.12.2017. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома 

културе „Књажевац“,  Књажевац са финансијским 
планом за 2018. годину,  који је усвојен  Одлуком 
Управног одбора  број 179/3 од 14.12.2017. 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 - 79/2017- 01                                                                               
29.12.2017. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
6 

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 29.12.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор Регионалног центра за стручно усавршавање 
Књажевац, Одлуком број 100/2017 од 13.12.2017. 
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 - 78/2017-01                                                                                   
29.12.2017. године                                                                                     
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
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7 

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 29.12.2017. 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 2018. годину, за део који се финансира 
из буџета општине Књажевац, број 3 55100-4-
149/2017 од 13.12.2017. године, који је донет 
Одлуком Управног одбора број 3 55100-5-7/2017-2 
на седници одржаној 14.12.2017. годинe. 
 

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 - 82/2017-01                                                                                  
29.12.2017. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
8 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
4/2009 и 10/2015) и 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), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 29.12.2017. године, 
донела је  
 

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 2018. годину, 
број 1280/1-17, од 28.11.2017. године, који је усвојио 
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 
30.11.2017. године, Одлуком број 1281/2-17. 
 

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 - 82/2017-01                                                                                 
29.12.2017. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
9  

На основу члана 30. став 1. тачка 6. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015), на предлог 
Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, број 
1378/1-17 од 15.12.2017. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
29.12.2017. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм отуђења, давања у 

закуп и прибављања грађевинског земљишта за 
2018. годину.  
 

Члан 2. 

 
 Програм отуђења, давања у закуп и 
прибављања грађевинског земљишта за 2018. 
годину је саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 3. 

 
 Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 023 - 90/2017-01                                                                                 
29.12.2017. године                                                                                   
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 
10 

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 
1377/1-17 од 15.12.2017. године, Скупштина 
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општине Књажевац, на седници одржаној дана 
29.12.2017. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

 
Члан 1.  

 
 ДОНОСИ СЕ Програм уређивања 

грађевинског земљишта општине Књажевац за 
2018. годину.  
 

Члан 2. 

 
 Програм уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2018. годину је 
саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 3. 

 
 Одлуку и Програм уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2018. годину 
објавити у „Службеном листу општине Књажевац“. 
 

Члан 4. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 023 - 89/2017-01                                                                                
29.12.2017. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, 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 и 145/2014), 

Правилника о садржини, поступку и начину 

доношења програма уређивања грађевинског 

земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015), члана 20 

став 1 тачка 8 и члана 32 став 1 тачка 5 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

83/2014-др. Закон и 101/2016) 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 29.12.2017. године,  донела је  

П Р О Г Р А М 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
ЗА 2018. 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 2018. годину (у 
даљем тексту: Програм) у складу са Законом 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 и 145/2014), 
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 2018. године су: 

- уговорене обавезе из претходне године, 
- завршетак објеката чија је изградња у 
току, 
- 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. 
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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. 
 
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 и 6 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање, Комуналне делатности, 
Заштита животне средине  

 
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 
 
 
 
3.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА  
 
4. ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА ИЗ 
БУЏЕТА 
 
5.  МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОГРАМА 
 

 

ПРОГРАМ 1, 2 и 6 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Комуналне делатности, Заштита 
животне средине 

 

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 

 
I Прибављање урбанистичке документације 

 

  буџет други извори 

1 ПГР села Црни Врх са засеоком Граваљоса 1.261.325,55  
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2 ПГР субопштинског центра Кална   5.857.438,00  

3 ПГР села Ћуштица  8.141.519,00 

4 ПГР села Балта Бериловац  4.994.993,00 

5 Измена и/или израда планске – урбанистичке и техничке 
документације по захтеву Наручиоца, односно овлашћених органа и 
лица Наручиоца 

394.516,45  

6 Пројекат препарцелације за израду тротоара у ул. Карађорђевој (без 
услуге геометра)  

65.400,00  

7 Пројекат парцелације за изградњу трансфер станице у Књажевцу 
(без услуге геометра) 

39.600,00  

8 Пројекат препарцелације за изградњу фекалне канализације у 
Трговишту (без услуге геометра) 

319.000,00  

9 Пројекат препарцелације Џервиново насеље – Блок Језава (без услуге 
геометра) 

500.000,00  

1
0 

Пројекат препарцелације КП бр. 8898, 4846/5, 4845/3, 4848/3, 4848/2, 
4844/5, 4847/1, 4846/6, 4848/1 и 4878/2, све у КО Црни Врх (са услугама 
геометра)  

162.720,00  

 УКУПНО I 8.600.000,00 13.136.512,00 

 
II Прибављање техничке документације 

 

  буџет други извори 

    

1 Претходна студија оправданости са генералним пројектом за 
изградњу државног пута Мирковци-Јабучко равниште  

1.068.120,00 10.799.880,00 

2 ИД и ПЗИ за изградњу фекалне канализације у Доњем Зуничу 500.000,00  

3 Израда пројектно - техничке документације приступне саобраћајнице 
до ауто-кампа у м. зв. „Чука“ 

488.000,00  

4 ПЗИ, ППЗ и Пројекат дојаве пожара за радове на Књажевачкој 
Гимназији 

840.000,00  

5 ПЗИ, ППЗ и Пројекат дојаве пожара за радове на Дому здравља 
Књажевац 

1.000.000,00  

6 Израда техничке документације за изградњу адреналинског парка–
мобилијар за забавне активности и изградњу спортско рекреативног 
центра-тениских терена у оквиру туристичког центра „Јабучко 
равниште“ на Старој планини 

300.000,00  

7 Израда техничке документације за потребе санације потока у месту 
Штрбац и Доња Каменица  

300.000,00  

8 Израда техничке документације за реконструкцију бране на 
Габровничком језеру 

1.000.000,00  

9 Израда техничке документације за реконструкцију комплекса 
фудбалског стадиона 

100.000,00  

1
0 

Измена и/или израда техничке документације по захтеву Наручиоца, 
односно овлашћених органа и лица Наручиоца 

1.322.000,00  

 УКУПНО II 6.918.120,00 10.799.880,00 

 
III Текуће поправке и одржавање (са потребном техничком документацијом) 

 

 буџет други извори 

1 Одржавање објеката и зграда у власништву општине Књажевац   

 Планирани радови:  интервенције на базену, интервенције на 
згради општине, локалима,дому културе 

  

   Процењена вредност радова 3.000.000,00   

2 Набавка декоративних елемената   

 Планирани радови: Набавка декоративних елемената за 
новогодишње кићење града 

  

   Процењена вредност радова  450.000,00   
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3 Услуга новогодишњег кићења  града   

 Планирани радови: Услуга монтаже и демонтаже 
новогодишњих украса 

  

   Процењена вредност радова 550.000,00   

4 Декоративно осветљење каменог моста   

 Планирани радови: Израда декоративног лед осветљења 
моста у центру града - каменог моста 

  

   Процењена вредност радова  1.000.000,00   

  Техничка документација 39.000,00  

5 Партерно уређење на Бањици   

 Планирани радови: Набавка нових сунцобрана, два 
летњиковца, печурке са дечјим 
мобилијаром, терен за одбојку 

  

   Процењена вредност радова  1.000.000,00   

  Техничка документација 70.000,00  

6 Уређење стазе ка улициЂуре Ђаковића   

 Планирани радови: уређење пешачке стазе од ново 
изграђених степеница до наведене улице 

  

   Процењена вредност радова  400.000,00   

  Техничка документација 26.000,00  

7 Поправка стубова јавне расвете   

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

  

   Процењена вредност радова  1.000.000,00  

8 Замена водоводних линија у Дубрави у ул. М. Јулин и Змајевој (са 
обавезама из претходне године) 

  

 Планирани радови Послови на одржавању наведених 
водоводних линија од стране ЈКП 
„Стандард“ 

  

  Процењена вредност радова 6.000.000,00  

9 Текуће одржавање водотокова II реда   

 Планирани радови Радови на одржавању водотокова у 
надлежности општине Књажевац 

  

  Процењена вредност радова 700.000,00  

1
0 

Одржавање атмосферске канализације   

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

  

  Процењена вредност радова 2.000.000,00  

1
1 

Одржавање јавних и зелених површина   

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

  

  Процењена вредност радова 13.000.000,00  

1
2 

Текуће поправке и одржавање у сеоским месним заједницама   

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

  

  Процењена вредност радова 6.201.050,00  
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 буџет други извори 

УКУПНО III: 35.436.050,00  

  Процењена вредност радова  35.301.050,00  

   Техничка документација  135.000,00   

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

 

 буџет други извори 

1 Уређење спомен парка   

 Планирани радови: Уређење стаза, атријума и осветљење   

   Процењена вредност радова  6.000.000,00   

   Техничка документација  80.000,00   

2 Уређење Хаџиђериног сокака и сокака у Хајдук Вељковој   

 Планирани радови: Поплочавање стаза уређење зелених 
површина и осветљење 

  

   Процењена вредност радова  3.500.000,00   

   Техничка документација   39.000,00   

3 Реконструкција моста у ул. Капларовој   

 Планирани радови: Замена ограде и пешачких стаза   

   Процењена вредност радова  4.000.000,00   

   Техничка документација  100.000,00   

4 Поправка-уређење паркинга у ул. Али Агићевој  на КП бр. 545 КО 
Књажевац и простора испред стамбених зграда у ул. 9-те 
бригаде 

  

 Планирани радови: Уређење простора испред 
стамбених зграда 

  

   Процењена вредност радова  5.000.000,00  

   Техничка документација  100.000,00  

5 Реконструкција атријума испред катастра   

 Планирани радови: Реконструкција атријума и 
постављање крста 

  

   Процењена вредност радова  2.000.000,00  

   Техничка документација  52.000,00  

6 Уређење излетишта на Јевику   

 Планирани радови Уређење стаза, мобилијар, … (из 
средстава од накнаде за заштиту 
шума) 

  

  Процењена вредност радова  2.000.000,00 

  Техничка документација 75.000,00  

7 Уређење тротоара у граду   

 Планирани радови: пресвлачење без замене ивичњака у 
следећим улицама:  Лоле Рибара,7Јули 
и 4-ти септембар 

  

   Процењена вредност радова   14.000.000,00 

   Техничка документација  78.000,00  

8 Израда истражне бушотине у селу Штитарац    

 Планирани радови: Израда истражне бушотине у селу 
Штитарац 

   

   Процењена вредност радова 2.500.000,00  
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9 Изградња степеништа између улица Б. Станковића  и Змајеве 

 Планирани радови: Изградња бетонског степеништа 
између улица Боре Станковића и Змај 
Јове Јовановића 

  

   Процењена вредност радова 2.000.000,00  

  Техничка документација 39.000,00  

 буџет други извори 

УКУПНО IV: 25.563.000,00 16.000.000,00 

  Процењена вредност радова  25.000.000,00 16.000.000,00 

   Техничка документација  563.000,00   

      

 
V Изградња зграда и објеката (са потребном техничком документацијом) 

 

 буџет други извори 

1 Уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе   

 Планирани радови: Уређење простора и објекта у 
Минићеву за прихватилиште за псе  

  

   Процењена вредност радова 8.000.000,00   

   Техничка документација 0,00   

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 2018. 
година 

25.000.000,00  

  Процењена вредност радова 2019. 
година 

25.000.000,00  

   Техничка документација  0,00  

3 Изградња игралишта у ул. Лоле Рибара  

 Планирани радови: Изградња игралишта за мале спортове 
као и посебног садржаја са мобилијаром у 
оквиру "избегличког насеља" 

  

   Процењена вредност радова  3.500.000,00  

   Техничка документација  87.500,00  

4 Изградња теретане на отвореном у улици Капларовој  

 Планирани радови: Изградња теретане на отвореном поред 
шеталишта ка ушћу са девет справа за 
вежбање и гуменом подлогом 

  

   Процењена вредност радова  2.000.000,00  

   Техничка документација 50.000,00  

5 Реконструкција и доградња угоститељског објекта на Бањици  

 Планирани радови: реконструкција и доградња објекта на 
Бањици 

  

   Процењена вредност радова  6.000.000,00  

   Техничка документација 430.000,00  

6 Изградња канализације у Трговишту  
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 Планирани радови: Наставак изградње канализације од 
Дејановске мале до краја Tрговишта 

  

   Процењена вредност радова   19.200.000,00 

   Техничка документација  0,00  

7 Изградња стамбених објеката код центра за социјално  

 Планирани радови: Изградња осам стамбених јединица 
монтажног типа  

  

   Процењена вредност радова   24.000.000,00 

   Техничка документација  288.000,00  

8 Изградња базена са атракцијама за одрасле  

 Планирани радови: Изградња три тобогана са заједничким 
базеном 

  

   Процењена вредност радова   36.000.000,00 

   Техничка документација  0,00  

9 Изградња  дистрибутивне водоводне мреже у зони и профилу саобраћајница Ц2, 
Ц4, Ц6 и Ц2 - продужетак и фекалне канализације на делу саобраћајнице Ц2 - 
продужетак на Јабучком равништу на Старој планини  

 

 Планирани радови Завршетак реализације пројекта са 
Министарством туризма  

  

  Процењена вредност радова  10.000.000,00 

  Техничка документација   

 буџет други извори 

УКУПНО V: 45.355.500,00 89.200.000,0 

  Процењена вредност радова 2018 
година 

44.500.000,00 89.200.000,0 

  Процењена вредност радова 2019 
година 

25.000.000,00  

   Техничка документација  855.500,00   

 
Трошкови на припреми и реализацији Програма 1, 2 и 6 

 

1 УКУПНО I 8.600.000,00  13.136.512,00 

2 УКУПНО техничка документација (II,III, IV и V) 8.471.620,00 10.799.880,00 

3 УКУПНО вредност радова III 35.301.050,00  

4 УКУПНО вредност радова IV 25.000.000,00 16.000.000,00 

5 УКУПНО вредност радова V за 2018. годину 44.500.000,00 89.200.000,00 

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.) 

7.731.252,00  

7 Услуге обављања надзора над радовима  предвиђениm 
Програмом 1 

3.000.000,00  

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

3.000.000,00  

9 Решавање имовинских односа у складу са Програмом отуђења, 
давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2018.  
годину 

10.000.000,00  

1
0 

Услуге геометра 2.000.000.00  

 буџет други извори 

 УКУПНО ПРОГРАМ 1, 2, 6 и 15 147.603.922,00 129.136.392,00 
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ПРОГРАМ  7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

 

Програмска активност  - Управљање и одржавање саобраћајное инфраструктуре 

 
I Текуће поправке и одржавање  

 

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  12.000.000,00   

2 Одржавање хоризонталне сигнализације   

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

  

 конто 425191 Потребна средства  1.500.000,00   

3 Одржавање вертикалне сигнализације    

 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  2.600.000,00   

4 Редовно одржавање локалних путева   

 Планирани радови: Чишћење јаркова и пропуста, одржавање 
банкина, потпорних зидова, санација 
клизишта, пошљунчавање, интрвенције 
после непогода и преузете обавезе из 
претходне године  

  

 конто 425191 Потребна средства  5.500.000,00   

5 Кресање шибља и кошење траве    

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

  

 конто 425191 Потребна средства  3.000.000,00   

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 и преузете обавезе 
из претходне године  

  

 конто 425191 Потребна средства  10.000.000,00   

7 Одржавање путева на пружним прелазима   

 Планирани радови: Одржавање уређаја за давање знакова за 
прелаз преко пруге и одржавање 
коловоза на путном прелазу и преузете 
обавезе из претходне године  

  

 конто 425191 Потребна средства  2.500.000,00   

8 Текуће одржавање мостова на територији општине 

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

  

 конто 425191 БУЏЕТ  1.000.000,00   

9 Зимско одржавање улица у граду и на локалним путевима 

 Планирани радови: Чишћење снега, посипање соли и 
ризле….. 
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 конто 425191 Потребна средства  12.000.000,00   

 БУЏЕТ за 2019 годину ................................12.000.000,00     

  
  

буџет други извори 

 УКУПНО I:  50.100.000,00   

 
 
 
 
 
 

II Капитално одржавање зграда и објеката 
 

 буџет други извори 

1 Инвестиционо одржавање локалног пута Подвис-Васиљ 

 Планирани радови: Израда новог слоја асфалта уређење 
банкина и канала за одвод атмосферске 
воде на целој деоници у дужини 2900 м 

  

   Процењена вредност радова   18.600.000,00 
 
 
 
  

2 Инвестиционо одржавање локалног пута -Стари пут за базен 

 Планирани радови: Израда новог слоја асфалта уређење 
банкина и канала за одвод атмосферске 
воде на целој деоници у дужини 1100 м 

  

   Процењена вредност радова  9.200.000,00   

3 Асфалтирање саобраћајница у Штипини 

 Планирани радови: Израда битуменизираног носећег 
хабајућег слоја БНХС -16 на три 
саобраћајнице 

  

   Процењена вредност радова   5.900.000,00  

4 Асфалтирање саобраћајница у Булиновцу 

 Планирани радови: Израда битуменизираног носећег 
хабајућег слоја БНХС -16 на три 
саобраћајнице 330 м 

  

   Процењена вредност радова   2.200.000,00  

5 Асфалтирање саобраћајница у сеоским месним заједницама 

 Планирани радови: Израда новог слоја асфалта у сеоским 
МЗ-а 

  

   Процењена вредност радова  14.500.000,00   

6 Инвестиционо одржавање ул. Ђуре Јакшића, Стевана Синђелића и Петра Добрњца 

 Планирани радови: Израда новог слоја асфалта у наведеним 
улицама-конкурс код Мин. привреде 
14.400.000 

  

   Процењена вредност радова  9.000.000,00 5.400.000,00 

7 Инвестиционо одржавање ул. Стевана Лазаревића са изградњом потпорног зида 

 Планирани радови: Израда потпорног зида и новог слоја 
асфалта у наведеној улици и изградња 
потпорног зида 

  

   Процењена вредност радова  2.000.000,00 7.000.000,00 
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8 Инвестиционо одржавање неасфалтираних улица у Књажевцу  

 Планирани радови: Израда битуменизираног носећег 
хабајућег слоја БНХС на 
неасфалтираним улицама  
(код Барке, Џервинске, Војводе путника 
….) 

  

   Процењена вредност радова  1.500.000,00  

 буџет други извори 

УКУПНО  II 36.200.000,00 39.100.000,00 

Трошкови на припреми и реализацији Програма 7 

 буџет други извори 

УКУПНО I 50.100.000,00  

УКУПНО II 36.200.000,00 39.100.000,00 

Услуге обављања делатности управљања путевима 11.857.866,00  

 
УКУПНО ПРОГРАМ 7 

  
  
 

98.157.866,00 39.100.000,00 

 

 
 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 и 99/16), 

- Одлуком о буџету општине Књажевац за 
2018. годину и 

- Програмом уређивања грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2017. 
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 и 15 – Становање, урбанизам и 
просторно планирање, Комуналне   делатности, 
Заштита животне средине 
- буџет oпштине Књажевац у износу од 
…………………………………147.603.922,00 динара 

- други извори у износу од  
…………………………………129.136.392,00 динара 

 
2. ПРОГРАМ  7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 
- буџет oпштине Књажевац у износу од 
……………................................98.157.866,00 динара 

- други извори у износу од 
……………………………………39.100.000,00 динара 

 
УКУПНА УЛАГАЊА  

- из буџета  oпштине 
Књажевац….………………..245.761.788,00 динара 
- из других извора ……..…168.236.392,00 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 2018. године општина Књажевац ће 
покушати да обезбеди средства од Републике 
Србије и других донатора у износу од око 
168.236.392,00 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 
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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 2018. 
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.).…………………… 
………………………………….7.731.252,00 

- Услуге обављања делатности управљања 
путевима………………………11.857.866,00 

- Припрема потребне техничке 
документације………………….8.471.620,00 

- Израда и/или измена документације 
просторног и урбанистичког планирања 
потребне  
за реализацију Програма 
……………………………………8.600.000,00 

- Услуге обављања надзора над радовима 
предвиђеним 
Програмом……...3.000.000,00 

-   Израда Извештаја о затеченом стању 
објеката за потребе озакоњења објеката у  
јавној         својини општине 
Књажевац………………………….3.000.000,00 

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, 
- 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 2018. 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 2017. године не донесе 
Програм уређивања грађевинског земљишта 
општине Књажевац за 2018. годину, до доношења 
Програма створене финансијске обавезе из 
Програма за 2017. годину могу се преузимати и 
плаћати до нивоа планираних средстава Програма 
за 2017. годину, а исте ће бити садржане у 
Програму за 2018. годину. 
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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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