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1      
   На  основу  члана  35.  став 10.  Закона  о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09), и 
члана 30. став 1. тачка 6.  Статута општине Књажевац 
("Сл. лист општине Књажевац", број 4/09), Скупштина 
општине  Књажевац, на седници одржаној 03.03.2011. 
године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-
РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ  ЦЕНТРА  »БАЊИЦА»  

Члан 1.

Овом  Одлуком  усваја  се    План  детаљне 
регулације  спортско-рекреационог  и  здравствено-
рехабилитационог  центра   «Бањица»  (у  даљем 
тексту:План).

Члан 2.

             Планом се разрађује подручје Бањице код 
села Ргошта у општини Књажевац, у површини од око 
152,502 ha.

            Граница плана почиње од тромеђе    КП бр 
4014;     КП бр 1408     (пружно земљиште) и КП бр 
2028 КО Ргоште и креће се источно међном линијом 
КП бр 1408       и међном линијом КП бр 2028, затим 
скреће југоисточно међном линијом КП бр 1408        и 
међним линијама 2029 и 2025, граница се наставља 
јужно међном линијом КП бр.     и КП бр.2036; 2037; 
2038;  2039;  2040;  2065;  2064;  2069,  затим  граница 
скреће  југоисточно  међном  линијом  КП  бр  1408   и 
међном  линијом  КП бр.  3987  (старо  корито)и  КП  бр 
1391. Од ове тачке граница се креће североисточно и 
сече пругу и долази до тромеђе КП бр 1408;    КП бр 
1407/1  и  КП  бр  2081,  затим  се  наставља  међном 
линијом КП бр 1407/1 и КП бр 2081; КП бр 2085; КП бр 
2086 и КП бр 2087, од ове тачке граница се наставља 
источно међном линијом КП бр 1407/1 и КП бр 2089/2; 
КП бр 2088; КП бр 1386/1; КП бр 1386/2: КП бр 1387; 
КП бр 1389, затим скреће југоисточно међном линијом 
КП бр 1407/1 и међном линијом КП бр 1319 КО Ргоште, 
сече пругу КП бр 1408 и наставља североисточно у КО 
Књажевац међном линијом пруге КП бр 1408 и пута КП 
бр 5470/3 КО Књажевац до тромеђе КП бр 1408; КП бр 
5470/3  и  КП   бр  5523,  затим  се  наставља  међном 

линијом КП бр 1408 и КП бр 5523; КП бр 5524; КП бр 
5525;  КП бр 5526;  КП бр 5527;  КП бр 5528/2;  КП бр 
5528/5;  КП бр 5529;  КП бр 5530;  КП бр 5531;  КП бр 
5532; КП бр 5534/3; КП бр 5534/2; КП бр 5537; КП бр 
5548/1;  KП бр 5548/4; КП бр 5549; КП бр 5550; КП бр 
5554.  Од  ове  тачке  граница  се  креће  југоисточно 
међном линијом пруге КП бр 1408 и КП бр 5505/8, сече 
КП бр 5505/7, затим се наставља међном линијом КП 
бр 1408 и КП бр 5597,  и иде даље источно међном 
линијом  КП  бр  1408  и  КП  бр  5598,  затим 
североисточно међном линијом КП бр 1408 и КП бр 
5600; КП бр 5605/1; КП бр 5605/3; КП бр 5605/4, одакле 
се наставља међном линијом пруге КП бр 1408 и пута 
М-25 КП бр 6189/2, затим се наставља међном линијом 
пута КП бр 6189/2 и КП бр 5612; КП бр 5613; КП бр 
5225; КП бр 5224 до тромеђе КП бр 6189/2; КП бр 5224 
и  КП  бр  5196/22  (Сврљишки  Тимок).Од  те  тачке 
граница иде северозападно међном линијом   КП бр 
5196/22 (Сврљишки Тимок) и КП бр 5224; КП бр 5252; 
КП бр 5255; КП бр 5266/1; КП бр 5266/2; КП бр 5266/3; 
КП бр 5266/4; кп бр 5266/5; кп бр 5266/6; КП бр 5266/7, 
сече старо корито реке Сврљишки Тимок и наставља 
северно  међном  линијом  КП  бр  5196/22  и  КП  бр 
5167/3; КП бр 5167/4;  КП бр 5167/5, затим наставља 
североисточно  међном  линијом  КП  бр  5196/22 
(Сврљишки Тимок) и КП бр 5167/6; КП бр 5167/7; КП бр 
5167/8;  КП  бр  5167/10;  КП  бр  5167/9.  Од  ове  тачке 
граница скреће северозападно међном линијом КП бр 
5167/9 и КП бр 5167/12 сече парцелу КП бр 6161/1 и 
иде  југоисточно  међном  линијом  КП  бр  6161/1  и 
међним линијама КП бр 4973; КП бр 4994; КП бр 4999, 
затим наставља североисточно међном линијом КП бр 
6161/1  и  КП  бр  5187/2,  сече  КП  бр  5196/22,  затим 
скреће југозападно међном линијом КП бр 5196/22 и 
КП бр 5180; КП бр 5179; КП бр 5178; КП бр 5177; КП бр 
5176; КП бр 5190; КП бр 5191; КП бр 5192; КП бр 5197; 
КП  бр  5196/10;  КП  бр  5196/9;  КП  бр  5196/8;  КП  бр 
5196/7;  КП  бр  5196/6,  затим  граница  скреће  јужно 
међном линијом КП бр 5196/22 и КП бр 5196/5; КП бр 
5196/4; КП бр 5196/3; КП бр 5196/2 и наставља своје 
кретање  међном  линијом  КП  бр  5196/22  и  КП  бр 
5196/1,  затим  заобилази  мост,  сече  пут  М-25и 
наставља југоисточно међном линијом КП бр 6182/4 и 
КП  бр  4857/3,  затим  скреће  југозападно  међном 
линијом КП бр 6182/4 и КП бр 5856; КП бр 5849/1; Кп 
бр 5849/4; КП бр 5849/8; кп бр 5855/3; КП бр 5855/2; КП 
бр 5854/1; КП бр 5853; КП бр 5690; КП бр 5692; КП бр 
5689. Од ове тачке граница се наставља југоисточно 
међном  линијом  КП  бр  5689  и  КП  бр  5686;  КП  бр 
5710/2; КП бр 5710/3; КП бр 5710/4; КП бр 5709/3; КП 
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бр 5709/2; КП бр 5709/4; КП бр 5709/5; КП бр 5709/6; 
КП бр 5709/7; КП бр 5709/8 до тромеђе КП бр5689; КП 
бр  5709/8  и  КП  бр  5709/1.Од  ове  тачке  граница  се 
креће западно међном линијом КП бр 5709/8 и КП бр 
5709/1 до тромеђе КП бр 5689; КП бр 5709/1 и КП бр 
5711, затим скреће северозападно међном линијом КП 
бр5711 и КП бр 5709/8; КП бр 5709/7 до тромеђе КП бр 
5711;  КП бр  5709/6  и  КП бр 5710/3,  граница од ове 
тачке иде западно међном линијом КП бр 5710/3 и КП 
бр 5711 до тромеђе КП бр 5711; КП бр 5710/3 и КП бр 
5686, затим се наставља југозападно међном линијом 
КП  бр  5711  и  КП  бр  5686  до  границе  катастарских 
општина Жлне и КО Књажевац. Од ове тачке граница 
иде границом катастарских општина Жлне и Књажевац 
до магистралног пута М-25, од ове тачке граница иде 
регулационом  линијом  путног  земљишта  до 
раскрснице  М-25  и  локалног  пута  Књажевац-Подвис 
КП бр 4013/2 затим се наставља међном линијом КП 
бр1603 КО Ргоште и границе КО Жлне до тромеђе КП 
бр 1603; КП бр 1622 и КП бр1604, од ове тачке граница 
се креће међном линијом КП бр 1604; КП бр 1605 и КП 
бр 1622; КП бр 1621 до тромеђе КП бр 1605;  КП бр 
1621 и КП бр 1619 затим се наставља западно међном 
линијом  КП  бр  1619,  КП  бр  1610  и  КП  бр  1621  до 
тромеђе  КП бр  1621;  КП бр  1610 и  КП бр  1617/2  и 
наставља се међном линијом КП бр 1617/1  и КП бр 
1617/2 до тромеђе КП бр 1615; КП бр 1616 и КП бр 
1676, затим се наставља међном линијом КП бр 1676 и 
КП бр 1677, КП бр 1616 и КП бр 1678 до тромеђе КП бр 
1677;  КП  бр  1678  и  КП  бр  1682.Од  ове  тромеђе 
граница се наставља међном линијом КП бр 1682; КП 
бр 1683; КП бр 1685 и КП бр 1677 до тромеђе КП бр 
1677;  КП  бр  1686  и  КП  бр  1685,  затим  се  граница 
наставља међном линијом КП бр 1686,  КП бр 1685 и 
КП бр 1684 до тромеђе КП бр 1686; КП бр 1684 и КП бр 
1697, граница затим иде међном линијом КП бр 1697 и 

КП бр 1684; КП бр 1683; КП бр 1698; КП бр 1699,од ове 
тачке граница сече западно КП бр 1720/1 до тромеђе 
КП бр 1720/1; КП бр 1718 и КП бр 1733/1 и наставља 
се међном линијом КП бр 1733/1; КП бр 1733/2; КП бр 
1733/3; КП бр 1733/4; КП бр 1738; КП бр 1747; КП бр 
1746/2 и КП бр 1718; КП бр 1734/1; КП бр 1736; КП бр 
1735/1 и долази до локалног пута КП бр 4013/2, од ове 
тачке  граница  иде југозападно  међном  линијом  пута 
КП бр4013/2 до тромеђе КП бр 1413/2; КП бр 1849 и КП 
бр 1798 и наставља се југозападно међном линијом КП 
бр 1798  и КП бр 1849; КП бр 1848; КП бр 1847; КП бр 
1845;  КП бр 1833;  КП бр 1832;  КП бр 1826/1;  КП бр 
1825;  КП бр 1824/3;  КП бр 1823;  КП бр 1800;  КП бр 
1798; КП бр 1796; КП бр 1795; КП бр 1792; КП бр 1783; 
КП бр 1788; КП бр 1785/1 до тромеђе КП бр 1798; КП 
бр 1785/1  и КП бр 4017/1 од ове тачке  граница иде 
северозападно путем КП бр 4017/2, затим се наставља 
северно  путем  КП  бр  4016,  сече  локални  пут 
Књажевац  -  Подвис  КП  бр  4013/5  и  неставља 
североисточно  путем  КП  бр  4015/2;  КП  бр  4015/1, 
прелази  преко  моста  на  Сврљишком  Тимоку  и 
наставља путем КП бр 4014 до тромеђе КП бр 4014; 
КП бр 2028 и КП бр 1408 одакле је граница и почела.

Члан 3.

У  оквиру  границе  ПДР-а  заступљена  је 
разноврсна  намена  површина  која  ће  чинити  једну 
целину  обједињену  у  комплекс  чији  ће  садржај 
задовољити  потребе  и  интересовања  грађана  свих 
узраста.

Преглед предложене намене површина дат 
је у следећој табели:

 

р.б. 

Врста заузећа Површина (ha)

Статус земљишта

Учешће (%) 

1. Спортско-рекреативне површине 11,05.82 остало 7,25

2. Апартманске виле и мотели 6,49.93 остало 4,26

3. Рехабилитациони центар са 
велнес-центром

5,67.97 остало 3,72

4. Угоститество,складишта, магацини 
и сл.

6,04.48 остало 3,96

5. Постојеће становање 9,91.35 остало 6,50

6. Водно земљиште 17,83.10 јавно 11,69

7. Пешачко-бициклистичка стаза 0,58.50 јавно 0,38

8. Парковско, заштитно и приобално 
зеленило 

14,63.65 јавно 7,02

9. Мирујући саобраћај 0,56.00 јавно 0,37

10. Хелиодром 5,07.28 остало 3,33

11. Путно земљиште са улицама 13,36.80 јавно 8,77
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12. Постојеће викенд насеље са 
проширењем

8,42.51 остало 5,52

13. Резервисан простор (спортски 
терени, смештајни капацитети, 
зеленило)

7,82.46 остало 5,15

14. Железница 3,24.00 јавно 2,12

15. Бензинска пумпа 0,25.25 јавно 0,16

16. Црква 0,10.00 јавно 0,20

17. Погон за флаширање воде 1,85.00 остало 1,21

18. Резервисан простор за спортске 
терене на трави

12,00.00 остало 7,87

19. Пољопривредно и неплодно 
земљиште

27,56.10 остало 20,52

Укупно јавно 46,83.30 јавно 30,71

Укупно остало 105,66.90 остало 69,29

УКУПНО 152,50.20 100,00

Члан 4.

1.    Правила уређења

    1.1    Концепција уређења и типологија 
карактеристичних

           грађевинских зона и карактеристичних 
целина одређених 

планом
 

Површина  у  оквиру  границе  плана  је 
подељена на две главне целине у оквиру којих постоје 
подцелине.

Прву  целину  чине  здравствено-туристички 
садржаји  који  су   сконцентрисани  око  термалног 
изворишта „Бањица“. У оквиру ове целине предвиђен 
је  рехабилитациони  центар  са  свим  пратећим 
садржајима  за  овакву  врсту  објеката  (затворени  и 
отворени базен, део за специјалистичке прегледе, део 
за хидро-терапи- ју  и слично), смештајни капацитети 
по  могућству  повезани  топлом  везом  са  рехаби- 
литационим центром.

У оквиру ове целине потребно је предвидети 
спортско-рекреативне терене,    велнес центар са свим 
пратећим  садржајима,  угоститељске  објекте,  зелене 
парковске  површине,  као  и  посебно  резервисане 
површине  са  различитим  наменама  (  смештајни 
капацитети, спортски терени, зелене површине и сл.). 
Ова целина је заокружена регулисаним коритом реке, 
пешачком стазом, као и новопројектованим  улицама 
које  ће  повезивати  леву  и  десну  страну  обале.  На 
левој страни обале предвиђена је могућност изградње 
угоститељског  објекта  са  воденим  или  парковским 
окружењем.  У продужетку овог садржаја резервисан је 
простор  који  може  бити  вишенаменски  (излетиште, 
камповање, роштиљање и слично).

Леву и десну обалу ће повезивати постојећи 
мост.  Постојећи  мост  нема  одговарајућу  ширину  за 

опслуживање  новопројектованих  садржаја,  тако  да 
треба урадити реконструкцију и проширење коловоза.  

 На заравњеном делу (на левој страни обале), 
изнад  овог  комплекса  предвиђена  је  могућност 
изградње  хелиодрома  са  пратећим  садржајима. 
Постојеће  брдо  у  овом  делу  простора  може  да  се 
искористи  за  шетне  и  рекреативне  стазе  као  и  за 
спортску дисциплину-слободно пењање или неку врсту 
екстремних спортова.

 Изнад  саобраћајнице  Књажевац-Подвис, на 
уздигнутом  пропланку,  могућа  је изградња мотела са 
смештајним капацитетима уколико се укаже потреба за 
тим.

Поред  изградње новопројектованих  садржаја 
треба урадити реконструкцију  и доградњу постојећих 
објеката(угоститељске  објекте,  објекте  у  функцији 
бањског-термалног  изворишта  и  сл.)  и  са 
новопројектованим објектима заокружити ову целину.

Друга целина се налази у окружењу постојећег 
отвореног базена „Бањица“. Ту се предвиђа изградња 
спортског центра (аква-парка) који ће садржати, поред 
постојећег  олимпијског  базена  „Бањица“  још  и 
отворене  базене  са  различитим  атракцијама  (дечји 
базен  са  дечјим  атракцијама,  базени  за  непливаче 
повезани са воденим тобоганима, тунелима и сличном 
опремом  за  разоноду  и  забаву  на  води),затворени 
базен  са  неопходним  просторијама  за  кориснике 
базена(гардеробе, санитарни чвор, тушеви, трим-сала, 
сауна  са  пратећим  просторијама,  турско  купатило, 
сала за аеробик,простор за масажу,  jacuzzi  и слични 
садржаји) и делом за испливавање на отвореном.Ова 
целина ће садржати и  гардеробе смештене код улаза 
у  аква-парк,  свлачионице за  спортске  екипе,  објекте 
угоститељског  карактера(ресторан,  кафе-бар,  брза 
храна,  продаја  сладоледа,  новина,  сувенира  и 
слично),место  за  сунчање  опремљено  лежаљкама  и 
сунцобранима, мокри чвор са тоалетима и тушевима и 
слични  садржаји  који  ће  употпунити  рад  спортског 
центра.  Да  би  се  омогућило  што  дуже  коришћење 
спортског  центра,  предвиђено  је  формирање 
клизалишта и других зимских забавних активности које 
је могуће организовати на овом простору.
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 У оквиру спортског центра, ради што бољег 
његовог функционисања, треба предвидети смештајне 
капацитете  за  спортисте  који  ће,  по  могућству,  бити 
повезани  топлом  везом  са  спортским  објектима. 
Новопројектовани  садржаји  ће  са  постојећим 
садржајима чинити јединствену целину.

На  левој  обали  Сврљишког  Тимока  треба 
предвидети локацију за изградњу  спортских терена за 
мали  фудбал,  одбојку,  рукомет,кошарку,  тениске 
терене као и за изградњу мини-голфа. Лева и десна 
страна ће бити повезана новопројектованим мостом и 
тиме ће се заокружити спортско-рекреатаивни центар 
„Бањица“.

Дуж регулисаног корита реке, после изградње 
уставе створиће се услови за формирање терена за 
спортски  риболов  између  новопројектоване  уставе  и 
постојећег  моста  на  старом  локалном  путу  L-26.На 
левој  и  десној  страни  регулисаног  корита,  у 
непосредној  близини  моста  на  старом  локалном 
путу,предвиђен је простор за риболовачка окупљања и 
такмичења.

Поред  овог  садржаја  треба  предвидети  и 
следеће пратеће садржаје:

  -Туристички информативни центар;
  -Медицинску помоћ;
  -Ватрогасну службу;
  -Аутобуско стајалиште;
  -Паркинг-простор за индивидуална моторна 

возила, такси-службу и аутобусе
На  десној  страни  прилазног  пута  спортском 

комплексу,  треба  предвидети  један  туристичко-
угоститељски  објекат  са  већим  бројем  соба  и 
апартмана  за  смештај  посетилаца  и  пратећим 
садржајима  као  и  мањи  број  апартманских  вила  са 
истом наменом.

На  левој  страни  локалног  пута  Књажевац-
Подвис предвиђени су такође смештајни капацитети у 
једном  делу,  а  у  наставку  је  предвиђен  простор  за 
изградњу  постројења  за  флаширање  минералне 

воде.У  продужетку  овог  простора  предвиђена  је 
локација за смештај енергетског блока.

Комуникација унутар комплекса је предвиђена 
пешачким  слободним  површинама  које  могу  бити 
поплочане  или  затравњене,  док  је  колски  саобраћај 
предвиђен као сервисни који ће опслуживати објекте и 
спортске терене.

Низводно од наведених  садржаја,  са  леве и 
десне  стране  Сврљишког  Тимока,  предвиђен  је 
простор за травнате спортске терене (голф, коњичке 
дисциплине, крос и сл.) 

Поред магистралног пута М-25, у једном делу 
простора,  дата  је  могућност  за  изградњу  објеката 
намењених  угоститељству,  производном  занатству 
мањег  обима  које  не  загађује  животну  средину, 
складишта, магацина и сл.
                 Врло важан део за што боље функционисње 
ове целине је и пешачко-бициклистичка стаза која ће 
повезивати  град  са  спортско-рекреативним  центром. 
Пешачко-бициклистичка  стаза  ће  углавном  пратити 
ножицу насипа регулисаног корита Сврљишког Тимока 
са мањим одступањем на деловима где то неће бити 
могуће.  Преко  реке  Сврљишки  Тимок  предвиђена  је 
мања устава непосредно испод спортско-рекреативног 
комплекса,  која  ће  повећати  површину  воденог 
огледала  и  тиме  побољшати  визуелни  амбијент 
комплекса.

Да  би  цео  комплекс  визуелно  што  боље 
изгледао, потребно је предвидети што више уређених 
зелених површина које ће имати естетску и заштитну 
улогу.                         

Члан 5.

План  који  је  израдио   JП  «Дирекција  за  развој 
,урбанизам и изградњу» општине Књажевац усваја се 
у следећем садржају: 
      

С А Д Р Ж А Ј :

А. Списак прилога уз План детаљне регулације спортско-рекреационог и здравствено-рехабилитационог 
центра „Бањица“

1. Решење о регистрацији ЈП „Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ - Књажевац;
2. Решења о одређивању одговорних урбаниста, изјаве и лиценце;
3. Учесници у изради Плана детаљне регулације спортско-рекреационог и 

здравствено-рехабилитационог „Бањица“
4. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације спортско- рекреационог и здравствено-

рехабилитационог центра „Бањица“ 
5. Потребне сагласности и услови
6. Извештај Комисије за јавни увид и стручну расправу;
7. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације спортско-рекреационог и здравствено-рехабилитационог 

центра „Бањица“ 
8. Оверен ситуациони план (Прилог на ЦД-у у дигиталном облику)

Б. Урбанистичко-технички део Плана детаљне регулације спортско- рекреационог и здравствено 
рехабилитационог центра „Бањица“

Б.1. Текстуални део 

l Полазне основе
1. Извод из текстуалног дела усвојеног Концепта плана- Закључци
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2. Графички прилог усвојеног Концепта плана 
ll Плански део

1. Правила уређења

1.1. Концепција уређења и типологија карактеристичних грађевинских  зона и карактеристичних целина одређених 
Планом
1.2. Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге 
инфраструктуре
1.3. Попис објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити конзерваторски радови
1.4. Стратешка процена утицаја планског документа на животну  средину
1.5. Општи и посебни услови мера заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, 
техничко технолошких несрећа и ратних дејстава
1.6. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у 
складу са стандардима 
1.7. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница Плана
1.8. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 
1.9. Мере енергетске ефикасности изградње
1.10. Локације за које је обавезно радити Урбанистички пројекат
1.11. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских  или урбанистичких конкурса
1.12. Остали елементи значајни за спровођење Плана детаљне  регулације

2. Правила грађења

2.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима  утврђеним планским документом, односно врста и 
намена објеката  чија је изградња забрањена у појединачним зонама
2.2. Услови за формирање грађевинске парцеле
2.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе  грађевинске парцеле
2.4. Највећи дозвољени индекс изграђености и индекс заузетости грађевинске парцеле
2.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
2.6. Најмања дозвољена удаљеност објеката међусобно и објеката од  граница парцела
2.7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
2.8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за  паркирање возила
2.9. Услови архитектонског обликовања, врста материјала, завршна  обрада и слично
2.10. Услови ограђивања 
2.11. Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, безбедносне и заштите од пожара
2.12. Посебни усливи за изградњу објеката 

3. Смернице за спровођење Плана

Б.2. Графички део

1. Извод из ПП подручја Парка природе и туристичке  регије „Стара планина“-----------------------------------------------1:50000 
2. Катастарско-топографски план са границом плана----------------------------------------------------------------------------------- 1:2500
3. Постојећа намена површина------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1:2500
4. Режим коришћења грађевинског земљишта------------------------------------------------------------------------------------------- -1:2500
5. Намена површина------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -1:2500
5/А Намена површина око термалног изворишта „Бањица“--------------------------------------------------------------------------- 1:1000
5/Б Намена површина око базена „Бањица“------------------------------------------------------------------------------------------------ 1:1000
6. Саобраћај са нивелацијом и регулацијом и правилима  грађења ----------------------------------------------------------------1:2500
6/А. Саобраћајно решење око термалног изворишта „Бањица“ ----------------------------------------------------------------------1:1000
6/Б. Саобраћајно решење око базена „Бањица“ -------------------------------------------------------------------------------------------1:1000 
7. Инфраструктура- водовод, канализација, електро-енергетска мрежа и ПТТ-мрежа----------------------------------------1:2500 
Посебан  елаборат:  Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину   Плана  детаљне  регулације  спортско-
рекреационог и здравствено-рехабилитационог «Бањица». 

Члан 6.

         Састави део ове Одлуке је Решење о давању 
сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја 
Плана  детаљне  регулације  спортско-рекреационог  и 
здравствено-рехабилитационог «Бањица», на животну 
средину.

Члан 7.

О  спровођењу  ове  Одлуке  стараће  се 
Одељење  за  урбанизам,  комуналне  делатности  и 
инспекцијске  послове,  ЈП  «Дирекција  за  развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац» Књажевац 
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и  други  органи  и  организације,  свако  из  своје 
надлежности.

                                                  

Члан 8.  

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана,  од 
дана  објављивања  у  «Службеном  листу  општине 
Књажевац».

Број: 350 - 7/2011-01 
03.03.2011. године 
К њ а ж е в а ц

   ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р

2

На  основу  члана  88.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број  129/2007), 
члана 29. Закона о туризму („Службени гласник РС“, 
број 36/2009 и 88/2010) и члана 30. Статута општине 
Књажевац  („Сл.  лист  општине Књажевац“  број  4/09), 
Скупштина општине Књажевац,  на седници одржаној 
дана 03.03.2011. године, донела је 

О Д Л У К У 

I

Општина Књажевац прихвата иницијативу 
Скупштине општине Сокобања за оснивање 
Регионалне туристичке организације „Југоисточна 
Србија“ (у даљем тексту: РТО „Југоисточна Србија“).

II

Даје се сагласност на оснивачка актa РТО 
„Југоисточна Србија“ – Уговор о оснивању. 

III

Овлашћује се Председник општине Књажевац 
да представља и заступа интересе општине Књажевац 
као једног од оснивача у поступку оснивања. 

IV

Одлуку доставити општини Сокобања. 

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  

Број: 023-10/2011-01       
03.03.2011. године
К њ а ж е в а ц 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

   ПРЕДСЕДНИК СО,

Дарко Живковић, с.р

3

На основу члана 79. став 1. тачка 3. и члана 
92. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“,  број  54/2009,  73/2010  и  101/2010)  и  члана  30. 
Статута  општине  Књажевац  („Сл.  лист  општине 
Књажевац“,  број  4/2009),  Скупштина  општине 
Књажевац,  на  седници  одржаној  03.03.2011.  године, 
донела је 

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЕКСТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2010. 
ГОДИНУ

Члан 1.

За ревизију финансијских извештаја који чине 
садржај  консолидованог  Завршног  рачуна  буџета 
општине  Књажевац  за  2010.  годину,  ангажоваће  се 
лице  које  испуњава  услове  за  обављање  ревизије 
финансијских  извештаја  прописане  законом  којим  се 
уређује рачуноводство и ревизија. 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана, од 
дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине 
Књажевац“. 

Број: 47 - 1/2011-01 
03.03.2011. године 
К њ а ж е в а ц

   ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р

4

На  основу  члана  35.  Закона  о  прекршајима 
(«Сл. гласник РС» бр. 101/05, 116/08 и 111/09,) и члана 
30.  Статута  општине  Књажевац  («Сл.  лист  општине 
Књажевац» бр. 14/09) Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 03.03.2011. године, донела је

О Д Л У К У
О  ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

Члан 1.

Овом Одлуком  врше се измене одлука  које 
садрже одредбе којима су одређене новчане казне за 
прекршаје и општи минимум и максимум тих казни. 

Члан 2.

У Одлуци о комуналним делатностима  («Сл. 
лист општина» бр.  14/98, 3/99, 9/01, 18/01, 5/02, 12/03, 
4/05,  15/06,  19/08  и 7/10)  у  члану 129.  став 1.  речи: 
„5.000,00 до 500.000,00“ замењују се речима: „50.000, 
00 до 1.000.000,00“. 
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У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  130.  став  1.  речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  члану  131.  став  1.  речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У члану 132. став 1. речи: „1.000,00“ замењују 
се речима: „2.000, 00“ а речи: „8.000,00“ замењују се 
речима: „10.000,00“

Члан 3.

У  Одлуци  о  оглашавању  на  територији 
општине Књажевац  («Сл. лист општина» бр.  11/07 и 
„Сл.  лист  општине  Књажевац“  бр.  6/09)  у  члану  43. 
став  1.   речи:  „10.000,00  до  50.000,00“  замењују  се 
речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.000,00  до 
5.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  44.  став  1.  речи:  „10.000,00  до 
30.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.000,00  до 
5.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  45.  став  1.  речи:  „5.000,00  до 
20.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.000,00  до 
5.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У члану 46. став 1. речи: „2.000,00 до 5.000,00“ 
замењују се речима: „2.500, 00 до 75.000,00“. 

Члан 4.

У  Одлуци  о  мерама  за  заштиту  од  буке  на 
територији  општине Књажевац  («Сл.  лист општина» 
бр.  8/95, 11/95, 5/04 и  8/05) у члану 28. став 1.  речи: 
„5.000,00 до 500.000,00“ замењују се речима: „50.000, 
00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  29.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  30.   речи:  „1.000,00“  замењују  се 
речима:  „2.000,  00“  а  речи:  „8.000,00“  замењују  се 
речима: „10.000,00“

Члан 5.

У Одлуци о пијаци  («Сл. лист општина» бр. 
16/95,  5/04,  8/05, 4/07 и „Сл. лист општине Књажевац“ 
бр.  6/09)  у  члану  54.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  55.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  56.   речи:  „1.000,00“  замењују  се 
речима:  „2.000,  00“  а  речи:  „8.000,00“  замењују  се 
речима: „10.000,00“

Члан 6.

У  Одлуци  о  постављању  мањих  монтажних 
објеката на јавним и осталим површинама  («Сл. лист 
општине  Књажевац»  бр.   8/08)  у  члану  82.  став  1. 
речи:  „5.000,00  до  500.000,00“  замењују  се  речима: 
„50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 7.

У  Одлуци  о  начину  постављања  пчелињака 
на  територији  општине  Књажевац   («Сл.  лист 
општина» бр.  11/96) у члану 10. став 1.  речи: „250,00 
до  2.500.,00“  замењују  се  речима:  „2.500,  00  до 
75.000,00“. 
У  члану  11.  став  1.   речи:  :  „250,00  до  2.500.,00“ 
замењују се речима: „2.500, 00 до 75.000,00“. 

Члан 8.

У  Одлуци  о  јавном  превозу  путника  на 
територији  општине Књажевац  («Сл. лист општина» 
бр.  12/2000 и 6/01) у члану 42. став 1.  речи: „5.000,00 
до  500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“
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У  члану  43.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  44.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  члану  45.  речи:  „250,00  до  25.000,00“ 
замењују се речима: „2.500, 00 до 75.000,00“. 

У  члану  46.   речи:  „1.000,00“  замењују  се 
речима:  „2.000,  00“  а  речи:  „8.000,00“  замењују  се 
речима: „10.000,00“

Члан 9.

У  Одлуци  о  одржавању  чистоће  и  депоније 
(«Сл. лист општина» бр.  12/2000 и 6/01, 1/05 и „Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 6/09) у члану 59. став 1. 
речи:  „5.000,00  до  500.000,00“  замењују  се  речима: 
„50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  члану  60.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  61.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  63.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  члану  64.   речи:  „1.000,00“  замењују  се 
речима:  „2.000,  00“  а  речи:  „8.000,00“  замењују  се 
речима: „10.000,00“

Члан 10.

У Одлуци о мерама за заштиту од пожара на 
територији општине Књажевац   («Сл. лист општина» 
бр.   9/07)  у  члану  20.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У члану 21. став 1.  речи: „250,00 до 25.000,00“ 
замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 11.

У Одлуци  о  условима  и  мерама  за  рушење 
објеката   («Сл. лист општина» бр.  12/03) у члану 11 
став  1.   речи:  „5.000,00  до  500.000,00“  замењују  се 
речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „1.000,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „5.000,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „1.000,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 12.

У Одлуци о ауто-такси превозу на територији 
општине Књажевац   («Сл. лист општине Књажевац» 
бр.  15/09 и 9/2010) у члану 33 став 1.  речи: „5.000,00 
до  500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  4  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У члану 34. став 1.  речи: „250,00 до 25.000,00“ 
замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 13.

У Одлуци о санитарно-техничким условима за 
испуштање отпадних вода у јавну канализацију   («Сл. 
лист општина » бр.  13/96, 3/99 и 15/06) у члану 16 став 
1.  речи: „5.000,00 до 500.000,00“ замењују се речима: 
„50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  17.  став  1.   речи:  „2.500,00  до 
250.000,00“  замењују  се  речима:  „5.000,00  до 
250.000,00“

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 14.

У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и 
сахрањивању («Сл. лист општина » бр.  16/03, 5/04 и 
8/05) у члану 58 став 1.  речи: „5.000,00 до 500.000,00“ 
замењују се речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 
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У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  59.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У члану 60. став 1.  речи: „250,00 до 25.000,00“ 
замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  61.   речи:  „1.000,00“  замењују  се 
речима:  „2.000,  00“  а  речи:  „8.000,00“  замењују  се 
речима: „10.000,00“

Члан 15.

У  Одлуци  о  начину  држања  и  заштити 
домаћих  и  егзотичних  животиња  на  територији 
општине Књажевац («Сл. лист општина » бр.  3/06) у 
члану  50  став  1.   речи:  „10.000,00  до  100.000,00“ 
замењују се речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „2.000,00  до 
5.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“ а 
речи:  „10.000,00  до  50.000,00“  замењују  се  речима 
„5.000, 00 до 250.000,00“. 

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „3.000,00  до 
15.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“.

Члан 16.

У Одлуци о јавним чесмама и бунарима  на 
територији  општине Књажевац («Сл.  лист општина » 
бр.  12/200,  6/01  и   8/05)  у  члану  22  став  1.   речи: 
„5.000,00 до 500.000,00“ замењују се речима: „50.000, 
00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У   ставу  3.   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У  члану  23.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У   ставу  3.   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

Члан 17.

У  Одлуци  о  распореду  радног  времена 
обављања  трговинске,  угоститељске  и  занатске 
делатности и личних услуга («Сл. лист општина » бр. 
3/03,  2/04,  )  у  члану 13  став 1.   речи:  „10.000,00 до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У   ставу  2.   речи:  „3.000,00  до  5.000,00“ 
замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  ставу  3.   речи:  „10.000,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У   ставу  4.   речи:  „3.000,00  до  25.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У  члану  13а.   речи:  „1.000,00“  замењују  се 
речима:  „2.000,  00“  а  речи:  „8.000,00“  замењују  се 
речима: „10.000,00“

Члан 18.

У Одлуци о употреби грба и заставе општине 
Књажевац («Сл. лист општина » бр. 5/05 ) у члану 34 
став  1.   речи:  „5.000,00  до  500.000,00“  замењују  се 
речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У   ставу  2.   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 19.

У  Одлуци  о  боравишној  такси  у  општини 
Књажевац («Сл. лист општина » бр. 13/07 ) у члану 14 
став  1.   речи:  „5.000,00  до  500.000,00“  замењују  се 
речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У   ставу  3.   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

Члан 20.

У  Одлуци  о  јавним  паркиралиштима  («Сл. 
лист  општина  »  бр.  16/07  и  „Сл.  лист  општине 
Књажевац“  бр.  10/10  )  у  члану  27  став  1.   речи: 
„5.000,00 до 500.000,00“ замењују се речима: „50.000, 
00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  28.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У   ставу  3.   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У  члану  29.    речи:  „250,00  до  25.000,00“ 
замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 21.

У  Одлуци  о  одређивању  назива  и 
обележавања  улица,  тргова  и  кућних  бројева  на 
територији  општине Књажевац («Сл. лист општина » 
бр. 10/99) у члану 23  речи: „5.000,00 до 500.000,00“ 
замењују се речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  члану  24.  став  1.   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,  00  до 
1.000.000,00“. 

У   ставу  2   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У  ставу  3  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 22.

У  Одлуци  о  кућном  реду  у  стамбеним 
зградама на територији општине Књажевац («Сл. лист 
општина » бр. 21/90 и 6/92) у члану 39 став 1  речи: 
„250,00 до 25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 
75.000,00“

У   ставу  3   речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У   ставу  4.   речи:  „5.000,00  до  500.000,00“ 
замењују се речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 
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У  ставу  5  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У члану 39а. став 1 речи: „250,00 до 25.000,00“ 
замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У члану 40. став 1 речи: „1.000,00“ замењују се 
речима: „2.000,00 “

У  члану  41.  речи:  „2.500,00  до  250.000,00“ 
замењују се речима: „5.000,00 до 250.000,00“

У  члану 42.   речи:  „5.000,00  до 500.000,00“ 
замењују се речима: „50.000, 00 до 1.000.000,00“. 

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 23.

У  Одлуци  о  локалним  и  некатегорисаним 
путевима («Сл. лист општина» бр. 34/93, 13/99 и 8/03) 
у  члану  37  став  1   речи:  „5.000,00  до  500.000,00“ 
замењују се речима: „50.000,00 до 1.000.000,00“

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  38  став  1   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,00  до 
1.000.000,00“

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  39  став  1   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,00  до 
1.000.000,00“

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

У  члану  40  став  1   речи:  „5.000,00  до 
500.000,00“  замењују  се  речима:  „50.000,00  до 
1.000.000,00“

У  ставу  2  овог  члана  речи:  „250,00  до 
25.000,00“ замењују се речима: „2.500,00 до 75.000,00“

Члан 24.

Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да 
важи Одлука о изменама одлука којима су одређене 
новчане казне  за  прекршаје  („Сл.  лист  општина“  бр. 
5/2004)

Члан 25.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана,  од 
дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине 
Књажевац“.

Број: 434-2/2011-01 
03.03.2011. године 
К њ а ж е в а ц

   ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р

5

На  основу  члана  46.  став  3.  Закона  о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, број  129/07) и 
члана 25. и 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине  Књажевац“,  број  4/09),  Скупштина  општине 
Књажевац, на седници одржаној  03.03.2011.  године, 
донела је 

О Д Л У К У
о утврђивању престанка мандата одборника

Члан 1.

Утврђује  се  да  је  дана  03.03.2011.  године, 
престао  мандат  одборнику  Милутиновић Драгану, 
због подношења усмене оставке.

Члан 2.

Одлуку  о  престанку  мандата  одборнику 
Скупштине општине из члана 1. ове Одлуке доставити 
Изборној  комисији  ради  доделе  мандата   новом 
одборнику у складу са Законом.

Члан 3.

Против  ове  Одлуке  о  утврђивању  престанка 
мандата, допуштена је жалба Вишем суду, у року од 
48 часова од доставе.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
исту објавити у „Сл. листу општине Књажевац“.

Број: 020 - 4/2011-01 
03.03.2011. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р
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