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На основу члана 8. Одлуке о 
постављању мањих монтажних објеката на јавним 
и осталим површинама (''Сл. лист општине 
Књажевац'' бр. 8/2008, 12/2013, 20/2013 и 13/2015) 
и члана 51. Статута општине Књажевац (''Сл. лист 
општине Књажевац'' бр. 4/2009 и 10/2015), 
Општинско веће општине Књажевац, на седници 
одржаној 11.01.2016. 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, 2/2010,  
3/2010, 9/2010 и 13/2014). 

Члан 2. 

                   Изменом и допуном Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним 
и осталим површинама у текстуалном делу 
постојећe тачкe 3.2. додају се на крају нове 
алинеје:  

- Локација бр. 50,  – Јабучко равниште – на делу 
КП бр. 240/3 КО Ћуштица, 

- Локација бр. 51,  – Јабучко равниште – на делу 
КП бр. 4080 КО Ћуштица. 

Члан 3. 

Изменом и допуном Плана локација 
за постављање мањих монтажних објеката на 
јавним и осталим површинама у текстуалном делу 
постојеће тачке 3.3. додају се на крају нове тачке:  

                3.3.50. део КП бр. 240/3 КО Ћуштица 

- Објекат: мобилијар за забавне активности. 

- Намена и садржај: спортско рекреативна 
активност, као што је пењање и прелажење 
преко препрека и савлађивање истих (висећи 
канапи, хоризонталне мердевине, пењачке 
стазе и друге справе). 

- Габарит: у зависности од техничког решења и 
терена, с тим да бруто површина не прелази 
2.000 м

2
. 

Мобилијар поставити уз обавезно 
поштовање свих стандарда и правила за 
постављање овакве врсте објеката. 

                3.3.51. део КП бр. 4080 КО Ћуштица 

- Објекат: мобилијар за забавне активности. 

- Намена и садржај: спортско рекреативна 
активност, као што је пењање и прелажење 
преко препрека и савлађивање истих (висећи 
канапи, хоризонталне мердевине, пењачке 
стазе и друге справе). 

- Габарит: у зависности од техничког решења и 
терена, с тим да бруто површина не прелази 
2.000 м2. 

Мобилијар поставити уз обавезно 
поштовање свих стандарда и правила за 
постављање овакве врсте објеката. 

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: 350-1/2016-09                                                                     

12.01.2016. године                                                                  

К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

 мр Милан Ђокић, с.р.  
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