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1
На основу члана 17 и 18. Закона о јавним 

путевима  („Сл.  Гласник  РС“,  број  101  /2005  и 
123/2007)  и члана 28. Статута ЈП „Дирекција за 
развој,  урбанизам  и  изградњу  општине 
Књажевац“,  Књажевац,  Управни  одбор   на 
седници одржаној дана  24.10.2011. године донео 
је

ОДЛУКУ
o висини накнаде за употребу општинских 

путева и улица на територији општине 
Књажевац чији је управљач ЈП „Дирекција 
за  развој, урбанизам и изградњу општине 

Књажевац“, Књажевац

Члан 1.

Овом  одлуком  утврђује  се  висина 
накнаде за употребу општинских путева и улица 
на  територији  општине  Књажевац  чији  је 
управљач ЈП „Дирекција за  развој, урбанизам и 
изградњу  општине  Књажевац“,  Књажевац  и  то 
за:

постављање рекламних табли, рекламних паноа, 
уређаја за сликовно или   звучно обавештавање 
или  оглашавање  на  оппштинским  путевима  и 
улицама,  односно  на  другом  земљишту  које 
користи  управљач  ЈП  „Дирекција  за  развој, 
урбанизам  и  изградњу  општине  Књажевац“, 
Књажевац,у складу са прописима,

закуп  делова  земљишног  појаса  општинских 
путева и улица на територији општине Књажевац 
чији  је  управљач  ЈП  „Дирекција  за  развој, 
урбанизам  и  изградњу  општине  Књажевац“, 
Књажевац.

постављање  инсталација  водовода, 
канализације,  електричних,  телефонских  и 

телеграфских  водова  и  сл.  на  општинским 
путевима  и  улицама  односно  на  другом 
земљишту које користи  управљач ЈП „Дирекција 
за  развој,  урбанизам  и  изградњу  општине 
Књажевац“, Књажевац .

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји 
за сликовно или звучно обавештавање и 

оглашавање

Члан 2.

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји 
за  сликовно  или  звучно  обавештавање  или 
оглашавање  могу  се  поставити  на  општинским 
путевима и улицама и на другом земљишту које 
користи  управљач  ЈП  „Дирекција  за  развој, 
урбанизам  и  изградњу  општине  Књажевац“, 
Књажевац,у  складу  са  прописима  и  овом 
Одлуком.

Члан 3.

Постављање   рекламних  табли, 
рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно 
обавештавање  или  оглашавање  се  врши  на 
основу  одобрења  које  издаје  ЈП  „Дирекција  за 
развој,  урбанизам  и  изградњу  општине 
Књажевац“,  Књажевац,   на  одређен  временски 
период и  начин одређен одобрењем.

Члан 4.

За  постављање  рекламних  табли, 
рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно 
обавештавање  или  оглашавање  плаћа  се 
годишња накнада  и то :

1. на општинским путевима и улицама:
-   за  једнострано  постављање  у  висини  од 
3.500,00 динара по једном м2, 
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 - за двострано постављање у висини од 7.000,00 
динара по једном м2

2. на  другом земљишту:
-  за једнострано постављање у висини од 

4.000,00 динара по једном м2, 
-  за двострано постављање у висини од 

7.200,00 динара по једном м2.

Члан 5.

Наплату накнаде из члана 4. ове Одлуке 
врши  управљач   ЈП„Дирекција  за  развој, 
урбанизам  и  изградњу  општине  Књажевац“, 
Књажевац, накнада се плаћа одједном приликом 
издавања одобрења.

              
Члан 6.

Постављање   рекламних  табли, 
рекламних паноа, уређаја за сликовно и звучно 
обавештавање  или  оглашавање  је  дужно  да 
одржава  лице  које  је  захтевало  њихово 
постављање.

Накнада за закуп делова земљишног појаса 
општинских путева и улица

Члан 7.

Накнада  за  закуп  делова  земљишног 
појаса општинских путева на територији општине 
Књажевац  чији  је  управљач  ЈП„Дирекција  за 
развој,  урбанизам  и  изградњу  општине 
Књажевац“,  Књажевац,  плаћа  се  у  износу  од 
200,00  динара  по  м2  закупљене  површине  за 
једну годину и наплаћује се приликом издавања 
решења за закуп.

Уплата се врши на рачун ЈП„Дирекција за 
развој,  урбанизам  и  изградњу  општине 
Књажевац“, Књажевац.

Накнада за постављање инсталација 
водовода, канализације, елекктричних,

телефонских и телеграфских водова

Члан 8.

Накнада  за  постављање  водовода, 
електричних,  телефонских  и  телеграфских 
водова  и  сл.  линијских  инфраструктурниих 
објеката  на  општинским  путевима  и  улицама 
односно  на  другом  земљишту које  користи 
управљач ЈП „Дирекција за развој,  урбанизам и 

изградњу  општине  Књажевац“,  Књажевац, 
одређује се на следећи начин:
 1. на општинским путевима и улицама
 -  у  дужини  од  1м  до  50  м  по  једном  метру 
постављених  инсталација  пречника 0,01  метара 
накнада износи 28,00 динара. 
-  у  дужини од 50 м до 100 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника 0,01  метара 
накнада износи 20,00 динара.
- у дужини од 100 м до 200 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника 0,01  метара 
накнада износи 18,00 динара. 
-  у  дужини  преко   200  метара  постављених 
инсталација  пречника  0,01  метара  накнада 
износи 15,00 динара.

За  инсталације  већег  пречника  (ширине) 
накнада  се   сразмерно  повећању   пречника 
(ширине) линеарно увећава.

2.  на другом земљишту
 -  у  дужини  од  1м  до  50  м  по  једном  метру 
постављених  инсталација  пречника  до  0,01 
метара накнада износи 35,00 динара. 
 - у дужини од 50 м до 100 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника  до  0,01 
метара накнада износи 30,00 динара
 - у дужини  од 100 м до 200 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника 0,01  метара 
накнада износи 25,00 динара, 
-   у  дужини  преко  200  метара  постављених 
инсталација износи 20,00 динара.
     За  инсталације  већег  пречника  (ширине) 
накнада  се   сразмерно  повећању   пречника 
(ширине) линеарно увећава.

Накнада  за постављање  канализационих 
водова  :на  општинским  путевима  и  улицама 
односно  на  другом  земљишту  које  користи 
управљач ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и 
изградњу  општине  Књажевац“,  Књажевац, 
одређује се на следећи начин:
 1. на општинским путевима и улицама
 -   у  дужини  од  1м  до  50  м  по  једном  метру 
постављених  инсталација  пречника 0,05  метара 
накнада износи 28,00 динара. 
-  у дужини од 50 м до 100 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника 0,05  метара 
накнада износи 20,00 динара.
-  у дужини од 100 м до 200 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника 0,05  метара 
накнада износи 18,00 динара. 
-   у  дужини  преко  200  метара  постављених 
инсталација износи 15,00 динара.

2. на другом земљишту
-   у  дужини  од  1м  до  50  м  по  једном  метру 
постављених  инсталација  пречника  до  0,05 
метара накнада износи 35,00 динара. 
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-  у дужини од 50 м до 100 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника  до  0,05 
метара накнада износи 30,00 динара
-  у дужини од 100 м до 200 м по једном метру 
постављених  инсталација  пречника  0,05  метара 
накнада износи 25,00 динара, 
-  у дужини  преко 200 метара  по једном метру 
постављених  инсталација  пречника  0,05  метара 
накнада износи 20,00 динара .
           За инсталације већег пречника (ширине) 
накнада  се   сразмерно  повећању   пречника 
(ширине) линеарно увећава.

Члан. 9.

Накнада из члана 8. ове Oдлуке плаћа се 
једнократно,  приликом  закључења  уговора  за 
постављање  инсталација   водовода, 
канализације,  електричних,  телефонских  и 
телеграфских  водова  и  сл.  инфраструктурних 
објеката

Наплату  врши  ЈП  „Дирекција  за  развој, 
урбанизам  и  изградњу  општине  Књажевац“, 
Књажевац .

Члан 10.

Средства  наплаћена  од ових  накнада  су 
приход  ЈП  „Дирекција  за  развој,  урбанизам  и 
изградњу  општине  Књажевац“,  Књажевац,   и 
користе  се  за  изградњу  реконструкцију  и 
одржавање  општинских  путева  и  улица  на 
територији  општине  као  и  за  трошкове 
коришћења  и  отплату  кредита  за  наведене 
намене. 

Члан 11.

Ова  Одлука  после  дате  сагласности  од 
стране Скупштине општине Књаежвац,објављује 
се  у  „Сл. исту  општине  Књажевац“,  ступа  на 
снагу осмог дана од дана  објављивања.

  
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
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