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1
На  основу  члана  8.  Одлуке  о  постављању 

мањих  монтажних  објеката  на  јавним и  осталим 
површинама  («Сл.  лист  општине  Књажевац»,  број 
8/2008) и члана  51. Статута општине Књажевац («Сл. 
лист општине Књажевац»,  бр.  4/09),  Општинско  веће 
општине Књажевац,  на седници одржаној 10.02.2010. 
године, донело је

П Л А Н
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 

Члан 1.

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

Члан 2.

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

- Локација бр. 22,  – Угао ул. К. Милоша и угао ул. 
Капларове, 1 монтажни објекат–киоск, укида се 
локација.

-  Локација  бр.  40,   –  Простор  између  улица  М. 
Пунчића и ул. Ј. Катића, укидају се места бр. 3 и 
бр. 10;

- Локација бр. 44,  – Тротоар и део платоа испред 
Дома  културе,  4  монтажна  објекта–киосци, 
измена положаја;

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

- Локација бр. 46,  – Ул. К. Милоша, десна страна, 
преко пута зграде „Треска“, 1 монтажни објекат–
киоск, нова локација.

Члан 3.

Изменом  и  допуном  Плана локација  за 
постављање  мањих  монтажних  објеката  на  јавним  и 
осталим површинама:
                - у тачци 3.3.22 - Угао ул. К. Милоша и угао 

ул. Капларове, део кп. бр. 414, КО Књажевац, 
укида се локација;

                - у тачци 3.3.40 - Простор између улица М. 
Пунчића и ул. Ј. Катића, део кп. бр. 130/1, КО 
Књажевац, укидају се места бр. 3 и бр. 10;

                - у тачци 3.3.44 - Тротоар и део платоа испред 
Дома културе, део кп. бр. 133/1 КО Књажевац, 
киосци 4 ком. – измештање са тротоара на 
плато;

                - у тачци 3.3.45 - Кеј В. Влаховића, део кп. бр. 
112, КО Књажевац, укида се место бр. 3, а 2 
киоска се измештају на леву страну шеталишта, 
у дрвореду, гледано низводно, са предњом 
страном окренутом ка шеталишту;

                - додаје се  тачка 3.3.46 – Ул. К. Милоша, део 
кп. бр. 462, КО Књажевац, 1 киоск;

Члан 4.

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

Члан 5.

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

Број: 350-4/2010-09 
10.02.2010. године 
К њ а ж е в а ц      

  
ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
Младен Радосављевић 



СТРАНА 2. „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 3 10.ФЕБРУАР 2010



10.ФЕБРУАР 2010 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 3 СТРАНА 3.

                                                                                  

С А Д Р Ж А Ј

1 
ПЛАН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ 
И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА.....................................................................................................................................................1



ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и скупштинске послове
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Бранкица Милошевић, дипл. правник
РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ: 019 731 623 ФАКС: 019 732 730


