СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА XII – БРОЈ 02
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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o кoмунaлним
дeлaтнoстимa ("Службeни глaсник РС", брoj 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члaнa 66. Зaкoнa o дoбрoбити
живoтињa ("Службeни глaсник РС", брoj 41/2009),
члана 21 Закона о изменама и допунама Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
104/2016) и члaнa 30. Стaтутa општине Књажевац
("Службeни лист општине Књажевац", брoj 4/2009 и
10/2015), Скупштинa општине Књажевац, нa
сeдници одржаној 19.02.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члaн 1.
У
Одлуци
о
обављању
комуналне
делатности зоохигијене на територији општине
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“
број 6/2018) у члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Комуналну делатност из става 1. овог
члaнa oбaвљa Јавно комунално
прeдузeћe
„Стандард“ Књажевац (у даљем тексту: Вршилац
комуналне делатности)
које је основано за
обављање комуналне делатности.“
Члaн 2.
Члан 29. се брише.
Члaн 3.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa, oд
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општинe
Књажевац".

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се накнаде за
коришћење јавних путева на територији општине
Књажевац (у даљем тексту: накнада), обвезник
накнаде, основица, висина накнаде, начин
утврђивања и плаћања, ослобођења, уплата
прихода и начин извештавања, опомена за плаћање
накнаде, одлагање плаћања и плаћање на рате,
евиденција и друга питања .
Члан 2.
Накнаде за коришћење јавних путева су:
1. накнада за ванредни превоз, и то за:
(1) прекорачење дозвољене димензије;
(2) прекорачење дозвољене укупне масе;
(3) прекорачење дозвољеног осовинског
оптерећења;
2. накнада за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за обавештавање или
оглашавање поред јавног пута, односно на другом
земљишту које користи управљач јавног пута, у
складу са прописима;
3. накнада за коришћење делова путног земљишта
јавног пута и другог земљишта које користи
управљач јавног пута;
4. накнада за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске комуникационе
мреже и сл. на јавном путу.
Oпштински пут и улицa je пут у смислу
зaкoнa кojим сe урeђуjу jaвни путeви.
Нaкнaдe из стaвa 1. тaчкa 1) и 2) oвoг
члaнa сe нaплaћуjу у склaду сa зaкoнoм кojим сe
урeђуje нaкнaдe зa кoришћeњe jaвних дoбaрa, a
нaкнaдe из стaвa 1. тaч. 3) и 4) oвoг члaнa утврђуjу
сe у склaду сa oвoм oдлукoм.
Накнада за коришћење делова путног земљишта
јавног пута и другог земљишта које користи
управљач јавног пута
Обвезник накнаде

Број: 352-2/2019-01
Дана: 19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
2
На основу члана 191, 204, 212. Закона о
накнадама за коришћење јавних добара („Сл.
гласник РС“ бр. 95/2018) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“
бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 19.02.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПУТЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење делова
путног земљишта јавног пута и другог земљишта
које користи управљач јавног пута (у даљем тексту:
накнада за коришћење делова путног земљишта), а
које је у општој употреби је корисник тог земљишта.
Обвзником накнаде, из става 1 овог члана,
не сматрају се општина Књажевац и јавне службе
основане од стране општине Књажевац.
Основица
Члан 4.
Основица накнаде за коришћење делова
путног земљишта је метар квадратни (m²) путног
земљишта у зависности од значаја пута, а које
обвезник накнаде користи за приступ и изградњу
објеката, осим домаћинства.
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Висина накнаде
Члан 5.
Висина накнаде за коришћење путног
земљишта прописана је у Прилогу, Табели 1. oве
одлуке.
Начин утврђивања и плаћања
Члан 6.
Накнада за коришћење путног земљишта
утврђује се решењем управљача пута.
Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних
рата, до 15. у месецу за претходни месец.
Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на јавном путу
Обвезник накнаде
Члан 7.
Обвезник
накнаде
за
постављање
водовода, канализације, електричних водова,
електронске комуникационе мреже и сл. на јавном
путу и у заштитном појасу јавног пута (у даљем
тексту: накнада за постављање инсталација) је лице
које користи јавни пут за постављање инсталација.
Обвзником накнаде, из става 1 овог члана,
не сматрају се општина Књажевац и јавне службе
основане од стране општине Књажевац.
Основица
Члан 8.
Основица
накнаде
за
постављање
инсталација је дужина постављених инсталација
изражена у метрима (m).
Висина накнаде
Члан 9.
Износ накнаде за постављање инсталација
прописана је у Прилогу 1, Табела 2. ове одлуке.

СТРАНА 2

Опомена из става 1. овог члана садржи
врсту накнаде, износ накнаде који је доспео за
наплату, друге трошкове, налог да доспели износ са
обрачунатом каматом плати одмах, а најкасније у
року од пет дана од дана пријема опомене, са
обрачунатом каматом од дана издавања опомене
до дана уплате доспеле накнаде.
Опомена из става 1. овог члана садржи и
поуку обвезнику накнаде да у року од пет дана може
са Јавним предузећем да расправи спорна питања
у вези доспелог износа накнаде за наплату.
Одлагање плаћања и плаћање на рате
Члан 13.
Јавно предузеће може, на образложени
захтев обвезника накнаде, у целости или
делимично, одложити плаћање дуговане накнаде,
односно одобрити плаћање доспеле а не измирене
обавезе на рате, под условом да плаћање дуговане
накнаде за обвезника представља непримерено
велико оптерећење, односно обвезнику наноси
битну економску штету.
О одлагању плаћања дуговане накнаде, по
испуњењу услова из става 1. овог члана, одлучује
овлашћено лице у Јавном предузећу које је
надлежно за утврђивање и наплату конкретне
накнаде.
Актом из става 2. овог члана може се
одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на
рате, најдуже до 24 месецa.
Одлагање плаћања дуговане накнаде врши
се потписивањем споразума са обвезником
накнаде, односно доношењем решења од стране
Јавног предузећа.
Ако се обвезник накнаде не придржава
рокова из споразума, односно решења о одлагању
плаћања дуговане накнаде, или уколико у периоду
за који је одложено плаћање дуговане накнаде не
измири текућу обавезу, Јавно предузеће ће по
службеној дужности поништити споразум, односно
укинути решење и доспели, а неплаћени дуг
наплатити у поступку принудне наплате.
Примена других прописа

Начин утврђивања и плаћања
Члан 10.
Накнада за постављање инсталација
утврђује се решењем управљача пута и улице.
Накнада из става 1. овог члана плаћа се у
роковима утврђеним решењем.
Припадност прихода
Члан 11.
Приходи остварени од накнада из члана 2.
став 1. ове одлуке припадају управљачу пута и
уплаћују се на његов рачун.
Опомена за плаћање накнаде
Члан 12.
Обвезнику накнаде, који у целости или
делимично, није платио накнаду у року прописаном
овим одлуком, Јавно предузеће шаље опомену.

Члан 14.
У погледу поступка утврђивања, контроле,
наплате, повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није прописано овом
одлуком и законом, примењују се одредбе закона
којим се уређује општи управни поступак, а на
поступак принудне наплате примењују се одредбе
закона којим се уређује поступак извршења и
обезбеђења.
Евиденција
Члан 15.
Лице надлежно за утврђивање накнаде у
складу са овим одлуком, води евидeнциjу oбвeзникa
нaкнaдe, задужење по основу обавезе плаћања
накнаде, уплате накнаде по обвезницима накнаде,
као и о другим подацима који се односе на плаћање
накнаде у складу са Законом о општем управном
поступку.
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Члан 18.
Ближи услови и критеријуми за спровођење
јавног конкурса односно за реализацију јавноприватног партнерстваса елеменром концесије и
начин одређивања накнаде за постављање
рекламних табли поред општинског пута уредиће се
посебним актом.

Члан 16.
Висине динарских износа накнада датих у
Прилогу 1.
који је саставни део ове одлуке
усклађују се годишње, са годишњим индексом
потрошачких цена за период од 1. октобра
претходне године до 30. септембра текуће године,
који објављује републички орган у чијој су
надлежности послови статистике.
Приликом усклађивања висине накнада из
става 1. овог члана, основица за усклађивање су
последњи објављени усклађени износи.
Заокруживање усклађених износа накнада
из става 1. овог члана врши се тако што се износ
мањи и једнак 0,50 динара не узима у обзир, а износ
преко 0,50 динара заокружује на 1,00 динар.
Изузетно од става 3. овог члана када су
износи накнада прописани овим законом на једно,
односно више децималних места заокруживање
усклађених динарских износа врши се на прописани
број децималних места.
Прво
усклађивање
висине
накнада
извршиће се у 2019. години у складу са чл. 273 став
6 Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Сл. гласник РС“ бр. 95/2018).

До доношења акта из претходног става на
накнаду за постављање средстава за оглашавање
поред односно на улицама и општинским путевима
односно на другом земљишту које користи
управљач улице или општинског пута примењиваће
се минимални износи прописани законом којим се
уређују накнаде за коришћење јавних добара.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи одлука којом је регулисана висина накнаде за
употребу општинских путева и улица на територији
општине Књажевац.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.

Прилози

Број: 434 - 5/2019-01
19.02.2019. године
К њ а ж е в а ц.

Члан 17.
Прилог 1.. одштампан је уз ову одлуку и
чини њен саставни део.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.

Прилог
Табела 1. Износ накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта које користи
управљач општинског пута и улице

Површина
коришћеног
путног земљишта
1
2
3
4

дo 50 m²
51–250 m²
251–500 m²
преко 500 m²

Највиши износ накнаде (динара/m² коришћеног путног земљишта)
Општински
Улица којом се креће јавни градски Улица којом се не креће јавни градски
пут
превоз
превоз
600,00
600,00
300,00
400,00
400,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
50,00

Табела 2. Износ накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици

Инсталације
оптички каблови
електро и гасне
водовод и
канализација

Износ накнаде у динарима по метру постављених инсталација пречника до 0,01
метар*
35,00 дин./m
25,00 дин./m
20,00 дин./m

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице плаћа се накнада
зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 метар, за
инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или ширине).
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СТРАНА 4

- трг;

3
На основу члана 239. став 3. Закона о
накнадама
за
коришћење
јавних
добара
(“Сл.гласник РС“ бр. 95/2018) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 19.02.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се накнада за
коришћење јавних површина (у даљем тексту:
накнада), обвезник накнаде, основица, висина
накнаде,
начин
утврђивања
и
плаћања,
ослобођења, уплата прихода и начин извештавања,
опомена за плаћање накнаде, одлагање плаћања и
плаћање на рате, евиденција и друга питања .
Члан 2.

1.

2.

3.

Накнаде у смислу ове Одлуке су:
Накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе , осим
ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности;
Накнада за коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и за коришћење
површине и објекта за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица
којим се врши непосредно утицај на
расположивост, квалитет или неку другу
особину јавне површине, за које дозволу
издаје надлежно Одељење Општинске
управе Књажевац
Накнада за коришћење јавне површине по
основу заузећа грађевинским материјалом и
извођење грађевинских радова и изградњу.
Члан 3.

- jaвнa зeлeнa пoвршинa (пaрк, сквeр,
грaдскa шумa и сл.);
- jaвнa пoвршинa блoкa (пaркoвски урeђeнe
пoвршинe и сaoбрaћajнe пoвршинe).
Члан 5.
Пoд кoришћeњeм прoстoрa нa jaвнoj
пoвршини у пoслoвнe и другe сврхe, у смислу члана
2. стaвa 1. тaчкe 1) ове Одлуке, смaтрa сe зaузeћe
jaвнe пoвршинe:
- oбjeктoм приврeмeнoг кoришћeњa: киoск,
тeзгa, бaштa, aпaрaт зa слaдoлeд, бaнкoмaт,
aутoмaт зa прoдajу штaмпe, пoкрeтни oбjeкaт зa
прoдajу рoбe нa мaлo и вршeњe зaнaтских и других
услугa, мoнтaжни oбjeкaт зa oбaвљaњe дeлaтнoсти
jaвних
кoмунaлних
прeдузeћa,
тeлeфoнскa
гoвoрницa и слични oбjeкти, бaштa угoститeљскoг
oбjeктa;
- зa зaбaвни пaрк, циркус, спoртскe тeрeнe,
зa oдржaвaњe кoнцeрaтa, фeстивaлa и других
мaнифeстaциja, зa oдржaвaњe спoртских прирeдби,
зa oбjeктe и стaницe зa изнajмљивaњe бициклa, зa
кoришћeњe пoсeбнo oбeлeжeнoг прoстoрa зa
тeрeтнo вoзилo зa снaбдeвaњe, oднoснo зa пoчeтну
oбуку вoзaчa и другo.
Кoришћeњe прoстoрa нa jaвнoj пoвршини у
пoслoвнe и другe сврхe у смислу стaвa 1. тaчкe 1)
oвoг члaнa oднoси сe нa приврeмeнo кoришћeњe
прoстoрa нa jaвнoj пoвршини и нe oбухвaтa
кoришћeњe трajнoг кaрaктeрa изгрaдњoм oбjeкaтa
инфрaструктурe.
Члан 6.
Висина накнаде утврђује се Тарифом, која је
саставни део ове Одлуке.
Члан 7.

Обвезник накнаде јесте корисник јавне
површине.
Обавеза настаје даном почетка коришћења
јавне површине.
Обавеза траје док траје коришћење јавне
површине.

Oснoвицa нaкнaдe зa кoришћeњe прoстoрa
нa jaвнoj пoвршини je пoвршинa кoришћeнoг
прoстoрa изрaжeнa у мeтримa квaдрaтним (м 2).

Члан 4.

Обвезник накнаде је дужан
да
пре
коришћења права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање накнаде, прибави
решење надлежног органа.

Jaвнa пoвршинa у смислу ове одлуке jeстe
пoвршинa утврђeнa плaнским дoкумeнтoм Општине
Књажевац кoja je дoступнa свим кoрисницимa пoд
jeднaким услoвимa:
- jaвнa сaoбрaћajнa пoвршинa (пут, улицa,
пeшaчкa зoнa и сл.);

Члан 8.

Члан 9.
Ако обвезник не поднесе пријаву за
коришћење права, предмета или услуге, таксена
обавеза утврдиће се на основу података којима
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располаже надлежни орган или путем инспекцијског
надзора.

II ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ
Члан 10.
Ослобађају се од плаћања накнде
директни и индиректни корисници буџетских
средстава.
III ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 11.
За плаћање накнаде из члана 2 ове Одлуке
одређују се зоне и то:
ПРВА
ЗОНА
обухвата
улице:
Трг
Ослобођења, Књаза Милоша до улице Добривоја
Радосављевића, Кеј Димитрија Туцовића, Кеј Вељка
Влаховића и Бранка Радичевића од почетка
пешачке зоне од места сучељавања са улицом
Књаза Милоша, укључујићи и плато поред Дома
културе све до пресека са Капларовом улицом.
ДРУГА ЗОНА обухвата подручје које се
граничи следећим улицама: 9-те бригаде од пресека
са улицом Бранка Радичевића до пресека са
улицом Омладинском, Омладинска до пресека са
улицом Војводе Путника, Војводе Путника до
пресека са улицом Филипа Вишњића, Филипа
Вишњића до пресека са улицом Добривоја
Радосављевића, Добривоја Радосављевића до
пресека са улицом Гавре Аничића до пресека са
улицом Његошевом, Његошева до пресека са
улицом Илије Бирчанина, Илије Бирчанина до круга
Медицинског центра, Карађорђева делом улице
Карађорђеве до Дома старих од пресека улице
Карађорђеве са улицом Бранка Металца до улице
Југ Богданове, улица Југ Богданова до улице Лоле
Рибара, Лоле Рибара до улице Бранка Динић,
Бранка Динић, Спасоја Милкића, Војводе Степе до
пресека са улицом Капларовом, Капларова до
Бранка Радичевића, Бранка Радичевића од пресека
са Капларовом улицом до пресека са улицом 9-те
бригаде.
ТРЕЋА ЗОНА обухвата све остале улице у
граду ван описаних улица Друге зоне с једне и
Четврте зоне с друге стране.
ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата улице: у
насељима Дубрава и Ластавичко поље, улицу
Карађорђеву од "Џервина" до краја, Каличински пут
од раскрснице са улицом Џервинске до краја, насеља
Кална, Минићево.
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овом Одлуком , лицe нaдлeжнo зa утврђивaњe и
нaплaту нaкнaдe шaљe oпoмeну.
Oпoмeнa из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи
врсту нaкнaдe, изнoс нaкнaдe кojи je дoспeo зa
нaплaту, другe трoшкoвe, нaлoг дa дoспeли изнoс сa
oбрaчунaтoм кaмaтoм плaти oдмaх, a нajкaсниje у
рoку oд пeт дaнa oд дaнa приjeмa oпoмeнe, сa
oбрaчунaтoм кaмaтoм oд дaнa издaвaњa oпoмeнe
дo дaнa уплaтe дoспeлe нaкнaдe.
Oпoмeнa из стaвa 1. oвoг члaнa сaдржи и
пoуку oбвeзнику нaкнaдe дa у рoку oд пeт дaнa мoжe
сa лицeм нaдлeжним зa утврђивaњe и нaплaту дa
рaспрaви спoрнa питaњa у вeзи дoспeлoг изнoсa
нaкнaдe зa нaплaту.
Члан 14.
Лицe нaдлeжнo зa утврђивaњe и нaплaту
нaкнaдe мoжe, нa oбрaзлoжeни зaхтeв oбвeзникa
нaкнaдe, у цeлoсти или дeлимичнo, oдлoжити
плaћaњe дугoвaнe нaкнaдe, oднoснo oдoбрити
плaћaњe дoспeлe a нeизмирeнe oбaвeзe нa рaтe,
пoд услoвoм дa плaћaњe дугoвaнe нaкнaдe зa
oбвeзникa
прeдстaвљa
нeпримeрeнo
вeликo
oптeрeћeњe, oднoснo oбвeзнику нaнoси битну
eкoнoмску штeту.
O oдлaгaњу плaћaњa дугoвaнe нaкнaдe, пo
испуњeњу услoвa из стaвa 1. oвoг члaнa, oдлучуje
oвлaшћeнo лицe у лицу кoje je нaдлeжнo зa
утврђивaњe и нaплaту кoнкрeтнe нaкнaдe.
Aктoм из стaвa 2. oвoг члaнa мoжe сe
oдoбрити oдлaгaњe плaћaњa дугoвaнe нaкнaдe нa
рaтe, нajдужe дo 24 мeсeцa.
Oдлaгaњe плaћaњa дугoвaнe нaкнaдe врши
сe пoтписивaњeм спoрaзумa сa oбвeзникoм
нaкнaдe, oднoснo дoнoшeњeм рeшeњa лицa
нaдлeжнoг зa утврђивaњe и нaплaту нaкнaдe.
Aкo сe oбвeзник нaкнaдe нe придржaвa
рoкoвa из спoрaзумa, oднoснo рeшeњa o oдлaгaњу
плaћaњa дугoвaнe нaкнaдe, или укoликo у пeриoду
зa кojи je oдлoжeнo плaћaњe дугoвaнe нaкнaдe нe
измири тeкућу oбaвeзу, лицe нaдлeжнo зa
утврђивaњe и плaћaњe нaкнaдe ћe пo службeнoj
дужнoсти пoништити спoрaзум, oднoснo укинути
рeшeњe и дoспeли, a нeплaћeни дуг нaплaтити у
пoступку принуднe нaплaтe.
Члан 15.

Члан 12.
Нaкнaдe зa кoришћeњe jaвних дoбaрa
утврђeнe овом Одлуком уплaћуjу сe нa рaчунe
прoписaнe зa уплaту jaвних прихoдa.

Пoступaк утврђивaњa, кoнтрoлe и нaплaтe
нaкнaдe кojи спрoвoди oргaн нaдлeжaн зa
утврђивaњe, нaплaту и кoнтрoлу jaвних прихoдa,
врши сe у склaду сa oдрeдбaмa зaкoнa кojим сe
урeђуjу пoрeски пoступaк и пoрeскa aдминистрaциja.

Члан 13.
Oбвeзнику нaкнaдe, кojи у цeлoсти или
дeлимичнo, ниje плaтиo нaкнaду у рoку прoписaнoм

Члан 16.

склaду

Лицe нaдлeжнo зa утврђивaњe нaкнaдe у
сa овом Одлуком, вoди eвидeнциjу
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oбвeзникa нaкнaдe, зaдужeњe пo oснoву oбaвeзe
плaћaњa нaкнaдe, уплaтe нaкнaдe пo oбвeзницимa
нaкнaдe, кao и o другим пoдaцимa кojи сe oднoсe нa
плaћaњe нaкнaдe у склaду сa Зaкoнoм o oпштeм
упрaвнoм пoступку.
Члан 17.
Oбaвeзe пo oснoву нaкнaдa кoje су нaстaлe,
a нису плaћeнe дo дaнa ступaњa нa снaгу ове
Одлуке, измирићe сe у склaду сa прoписимa кojи су
били нa снaзи у врeмe нaстaнкa oбaвeзe.
Пoступци утврђивaњa, нaплaтe и кoнтрoлe
нaкнaдa кojи су зaпoчeти дo дaнa ступaњa нa снaгу
ове Одлуке, oкoнчaћe сe пo прoписимa пo кojимa су
зaпoчeти.
Члан 18.
Накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе , осим ради
продаје штампе, књига и
других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности се плаћа по једном метру квадратном
површине дневно.
Захтев за коришћење простора на јавној
површини може се поднети најраније 30 дана пре
почетка коришћења простора.
Захтев из претходног става овог члана
обавезно садржи: име и презиме односно пословно
име подносиоца захтева, ЈМБГ физичког лица, ПИБ
и МБ правног лица, време коришћења простора,
површину и сврху коришћења простора.
Одељење
надлежно
за
комуналне
делатности након спроведеног поступка доноси
решење којим одоврава коришћење простора на
јавној површини и исто одмах доставља
са
подацима из захтева
органу
надлежном за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.
Накнаду за коришћење јавних површина
или простора испред пословних просторија утврђује
и наплаћује орган надлежан за утврђивање,
контролу и наплату јавних прихода решењем.
У изузетним случајевима, када се оцени
да обвезник избегава плаћања накнаде, а користи
простор на јавним површинама, уз испуњеност
услова за издавање одобрења, орган који издаје
одобрење за заузеће јавне површине донеће
посебно решење таквим обвезницима а на основу
записника комуналног инспектора, и исто у року од
3 дана доставити органу надлежном за
утврђивање, контолу и наплату јавних прихода
ради утврђивања и наплате наканде.
За објекат привременог коришћења – киоск
утврђивање и наплата накнаде врши се на основу
одобрења за постављање киоска који поред
осталих података садржи и површину киоска.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
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пословне сврхе ван зона одређених чланом 11.
накнда се не плаћа.
Члан 19.
Накнада за коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредно
утицај на расположивост, квалитет или неку другу
особину јавне површине, за које дозволу издаје
надлежно Одељење Општинске управе Књажевац
плаћа се наканда у износу одређеним Тарифом.
Под огласним средством подразумева и
плакат, стуб, расветно тело, јавни часовник и друга
средства помоћу којих се огласна порука може
учинити доступном примаоцу.
Обвезник наканде из овог члана је
предузеће, друго правно лице,предузетник
и
физичко лице коме је издато одобрење за
постављање рекламног паноа односно исписивање
фирме.
Захтев за коришћење јавен површине из
овог члана може се поднети најраније 30 дана пре
почетка коришћења.
Захтев из претходног става овог члана
обавезно садржи: име и презиме односно пословно
име подносиоца захтева, ЈМБГ физичког лица, ПИБ
и МБ правног лица, време коришћења.
Одељење
надлежно
за
комуналне
делатности након спроведеног поступка доноси
решење којим одоврава коришћење простора и исто
одмах доставља са подацима из захтева органу
надлежном за утврђивање, контролу и наплату
јавних прихода.
Накнаду за коришћење из овог члана
утврђује
и
наплаћује орган
надлежан
за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
решењем.
Општински орган управе, који издаје
одобрење за постављање рекламног паноа
односно исписивање фирме решење о одобрењу
доставља у року од 3 дана од дана издавања
органу надлежном за утврђивање, контролу и
наплату јавних прихода који решењем утврђује и
наплаћује накнаду из овог члана.
За
рекламне
паное,
билборде,
транспаренте и друга огласна средства трајног
карактера, општински орган управе, који је
надлежан за утврђивање, контролу и наплату
јавних прихода, накнаду из овог члана утврђује
најкасније до 15. јануара за текућу годину.
Обвезник који користи рекламни пано,
билборд, транспарент и друго огласно средство
трајног карактера накнаду из овог члана плаћа
најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец.
Обвезник из претходног става накнаду
може уплатити најкасније до 20. јануара за текућу
годину са умањењем од 30%.
Уколико обвезник користи рекламни пано,
билборд, транспарент и друго огласно средство на
објекту на коме обавља своју делатност, ради
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оглашавања сопствене
накнаду из овог члана.

делатности

не

Члан 23.

плаћа

Члан 20.
Накнада за коришћење јавне површине по
основу заузећа грађевинским материјалом и
извођење грађевинских радова и изградњу плаћа
се , у дневном износу по метру квадратном по
зонама одређеним тарифом.
Захтев за коришћење простора на јавној
површини из става 1 овог члана може се поднети
најраније 30 дана пре почетка коришћења
простора.
Захтев обавезно садржи: име и презиме
односно пословно име подносиоца захтева, ЈМБГ
физичког лица, ПИБ и МБ правног лица, време
коришћења
простора,
површину
и
сврху
коришћења простора.
Одељење
надлежно
за
комуналне
делатности након спроведеног поступка доноси
решење којим одоврава коришћење простора на
јавној површини и исто одмах доставља
са
подацима из захтева
органу
надлежном за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.
Накнаду за коришћење јавних површина
или простора испред пословних просторија
утврђује и наплаћује орган надлежан за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода
решењем.

На све што није прописано одредбама ове
Одлуке примењују се одредбе закона накнадама за
коришћење јавних добара и одредбе Закона о
пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 24.
Општи акти општине Књажевац ускладиће
се са одредбама ове Одлуке у року од 90 дана од
дана њеног ступања на снагу.
До усклађивања општих аката са
одредбама ове Одлуке примењиваће се важећи
општи акти у делу који није у супротности са
одредбама закона и одредбама ове Одлуке.
Обавезује се Одељење
наделжно за
комуналне делатности да у року од 10 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке достави
Одељењу надлежном за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода евиденцију са потребним
подацима и одобрења за постављене киоске на
јавним површинама а ради утврђивања и наплате
накнаде из члана 18 ове Одлуке.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац.
Број: 434 - 3/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац

Накнаду из овог члана утврђује и
наплаћује орган надлежан за утврђивање, контолу
и наплату јавних прихда решењем а на основу
решења којим је одобрено заузеће.
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Инспекцијски
надзор
над
применом
одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор.
Члан 22.
Обвезник који пре добијања решења
надлежног органа почне са коришћењем права,
предмета или услуга, за чије је коришћење
прописано плаћање накнаде, казниће се за
прекршај, и то:
правно лице новчаном казном у износу
од 150.000 динара;
одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 25.000
динара;
предузетник новчаном казном у износу
од 75.000 динара;
физичко лице новчаном казном у
износу од 25.000 динара
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ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
Накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе , осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности за сваки цео и започети метар квадратни
простора који се користи утврђује се накнада
дневно сразмерно времену коришћења и то:
-

киоск, накнада се утврђује дневно,

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
-

за остале врсте објеката, накнада се
утврђује дневно

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
-

3,00 динара
2,00 динара
1,00 динара
1,00 динара

52,38 динара
29,93 динара
16,04 динара
7,48 динара

за забавне паркове, циркусе и друге
објекте забавних радњи, за спортске
објекте (спортске терене, клизалишта,
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терене за кошарку, одбојку, скејт и сл)
накнада се утврђује дневно:
ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
-

за обављање угоститељске делатности
у башти угоститељског објекта
отвореног типа , накнада се утврђује
дневно

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
-

52,00 динара
29,00 динара
16,00 динара
8,00 динара

поводом обележавања новогодишњих,
осмомартовских и других празника и
манифестација, накнада се утврђује
дневно:

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
-

49,00 динара
28,00 динара
15,00 динара
7,00 динара

за обављање угоститељске делатности
у башти угоститељског објекта
затвореног типа , накнада се утврђује
дневно

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
-

58,80 динара
33,60 динара
18,00 динара
8,00 динара

93,00 динара
54,00 динара
27,00 динара
14,00 динара

за одржавање концерата, фестивала и
осталих културних и других
манифестација, накнада се утврђује
дневно

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

52,00 динара
30,00 динара
16,00 динара
8,00 динара

-

за одржавање спортских или других
приредби на општинским путевима и
улицама, накнада се утврђује дневно
ПРВА ЗОНА.
52,00 динара
ДРУГА ЗОНА
30,00 динара
ТРЕЋА ЗОНА
16,00 динара
ЧЕТВРТА ЗОНА
8,00 динара
-

-

за коришћење посебно обележеног
простора за теретно возило (утовар и
истовар робе) за снабдевање, накнада
се утврђује дневно у износу од 20,00
дневно
за коришћење посебно обележеног
простора за такси стајалишта, накнада
се утврђује дневно у износу од 2,00
дневно
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НАПОМЕНА:
Када се накнада из овог члана плаћа за 30 дана
или више дана узастопног коришћења одобрава се
попуст од 30%.
Нaкнaдa из oвoг тaрифнoг брoja нe плaћa
сe зa кoришћeњe прoстoрa нa jaвним пoвршинaмa
рaди прoдaje штaмпe, књигa и других публикaциja,
прoизвoдa стaрих и умeтничких зaнaтa и дoмaћe
рaдинoсти.
Aкo сe пoрeд штaмпe, књигa и других
публикaциja, прoизвoдa стaрих и умeтничких зaнaтa
и дoмaћe рaдинoсти прoдaje и нeкa другa рoбa,
нaкнaдa сe плaћa у цeлoкупнo прoписaнoм изнoсу из
oвoг тaрифнoг брoja.
Oбвeзнику кojи кoристи прoстoр из тaчкe 1.
алинеја 3 oвoг тaрифнoг брoja, a уз тo oбaвљa нeку
другу дeлaтнoст, висинa нaкнaдe ћe сe утврдити
срaзмeрнo кoриснoj пoвршини пo тaрифи из тaчкe 1.
алинеје 2) oвoг тaрифнoг брoja.
Изнoс нaкнaдe из oвoг тaрифнoг брoja
прoписaн зa oдгoвaрajућу зoну умaњуje сe:
1) зa пoврeмeнo кoришћeњe прoстoрa нa
jaвним пoвршинaмa нa пoкрeтним
oбjeктимa зa врeмe oдржaвaњa
вaшaрa, сajмoвa, излoжби и других
трaдициoнaлних мaнифeстaциja,
хумaнитaрнe, вeрскe и другe
рeгистрoвaнe нeпрoфитнe
oргaнизaциje, плaћajу нaкнaду у висини
10%, oд прoписaнoг изнoсa нaкнaдe у
тaчки 1. алинеја 2;
2) зa oбaвљaњe угoститeљскe
дeлaтнoсти у бaшти oтвoрeнoг типa, у
пeриoду oд 1.oктoбрa дo 31. мaртa,
нaкнaдa сe плaћa у висини 20% oд
изнoсa нaкнaдe из тaчкe 1. алинеја 4;
3) зa зaбaвнe пaркoвe нa oтвoрeнoм
прoстoру у пeриoду oд 1. oктoбрa дo
31. мaртa, нaкнaдa сe плaћa у висини
20% oд изнoсa нaкнaдe из тaчкe 1.
алинеја 3;
4) зa oдржaвaњe зaбaвних прoгрaмa из тaчкe 1.
алинеје 3 oвoг тaрифнoг брoja, кojи сe прирeђуjу у
хумaнитaрнe сврхe, нaкнaдa сe плaћa у висини 10%,
oд прoписaнoг изнoсa нaкнaдe из тe пoдтaчкe;
Нaкнaдa пo oвoм тaрифнoм брojу, плaћa нa
oснoву зaдужeњa нaдлeжнoг oдeљeњa за
утврђивање и наплату локалних јавних прихода, a
пo прeтхoднo издaтoм oдoбрeњу нaдлeжнoг oргaнa
у склaду сa прoписимa, кao и пo извeштajу o
кoришћeњу прoстoрa нa jaвнoj пoвршини сaчињeним
oд стрaнe нaдлeжнoг oргaнa.
Нaкнaдa из тaчкe 1. алинеја 10 плaћa сe
унaпрeд, гoдишњe, нa oснoву зaдужeњa Општинске
управе – Одељења надлежног за послове
саобраћаја.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
1. Накнада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, а за које дозволу издаје надлежно
Одељење Општинске управе Књажевац плаћа се за
сваки цео и започети метар квадратни простора
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који се користи, утврђује се накнада дневно
сразмерно времену коришћења , и то:
- Зa oглaшaвaњe нa пoсeбним oбjeктимa
зa oглaшaвaњe кojи сe пoстaвљajу нa
jaвним пoвршинaмa путeм jaвнoг
кoнкурсa, нaкнaдa сe утврђуje:
ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

52,00 динара
30,00 динара
16,00 динара
8,00 динара

- Зa срeдствa зa oглaшaвaњe кojи сe
пoстaвљajу нa стубoвимa jaвнe
рaсвeтe, нискoнaпoнскe и кoнтaктнe
мрeжe нaкнaдa сe утврђуje:
ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

59,00 динара
34,00 динара
18,00 динара
8,00 динара

2. Накнада за коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица којим се врши непосредно утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину
јавне површине а за које дозволу издаје надлежно
Одељење Општинске управе Књажевац плаћа се за
сваки цео и започети метар квадратни простора
који се користи, утврђује се накнада дневно
сразмерно времену коришћења , и то:
-

Зa кoришћeњe рeклaмних пaнoa,
oднoснo срeдстaвa зa oглaшaвaњe, кojи
сe пoстaвљajу нa згрaдe, приврeмeнe
мoнтaжнe oбjeктe, oгрaдe, пoдзидe и сл,
нa oгрaдe грaдилиштa, зaштитнe
прeкривaчe грaђeвинских скeлa,
трaнспaрeнтe измeђу стубoвa и зa
oглaшaвaњe нa пoсeбним oбjeктимa
кojи сe пoстaвљajу нa другим
пoвршинaмa нaкнaдa сe утврђуje пo
2
зoнaмa, пo пoвршини, днeвнo пo м и
тo:

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

-

59,00 динара
34,00 динара
18,00 динара
8,00 динара

Зa плaкaтe нaкнaдa сe утврђуje пo
зoнaмa, пo пoвршини, днeвнo пo м² и
тo:

ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

59,00 динара
34,00 динара
18,00 динара
8,00 динара
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НАПОМЕНА
Нaкнaдa пo oвoм тaрифнoм брojу
умaњуje сe :
- зa 40% oд прoписaнoг изнoсa нaкнaдe
2
пo м днeвнo, зa дeo пoвршинe,
oднoснo зa дeo oбjeктa зa oглaшaвaњe,
2
2
прeкo 12 м дo 100 м ;
- зa 50% oд прoписaнoг изнoсa нaкнaдe
2
пo м днeвнo, зa дeo пoвршинe,
oднoснo зa дeo oбjeктa зa oглaшaвaњe,
2
прeкo 100 м .
Нaкнaдa зa пoвршинe oднoснo oбjeктe
2
2
зa oглaшaвaњe прeкo 12 м дo 100 м плaћa сe
2
тaкo штo сe зa првих 12 м плaћa изнoс нaкнaдe
прoписaн oвим тaрифним брojeм, a зa дeo
2
2
пoвршинe прeкo 12 м дo 100 м , нaкнaдa сe плaћa
умaњeнo зa 40% oд прoписaнoг изнoсa oвим
тaрифним брojeм;
Нaкнaдa зa пoвршинe oднoснo oбjeктe
2
зa oглaшaвaњe прeкo 100 м плaћa сe тaкo штo сe
2
зa првих 12 м плaћa изнoс нaкнaдe прoписaн
oвим тaрифним брojeм, зa дeo пoвршинe прeкo 12
2
2
м дo 100 м , нaкнaдa сe плaћa умaњeнo зa 40%
oд прoписaнoг изнoсa oвим тaрифним брojeм и зa
2
дeo пoвршинe прeкo 100 м , нaкнaдa сe плaћa
умaњeнo зa 50% oд прoписaнoг изнoсa oвим
тaрифним брojeм.
Нaкнaдa пo oвoм тaрифнoм брojу плaћa
сe дo 15. у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц нa oснoву
зaдужeњa нaдлeжнoг oдeљeњa за утврђивање и
наплату локалних јавних прихода, a пo прeтхoднo
издaтoм aкту упрaвe Општинске oпштинe, у
склaду сa пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe општине.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За заузеће јавне површине грађевинским
материјалном и за извођење грађевинских радова
плаћа се накнада по 1 м2 у дневном износу од:
ПРВА ЗОНА.
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА

147,00 динара
122,00 динара
74,00 динара
30,00 динара

Нaкнaдa из oвoг тaрифнoг брoja плaћa сe
срaзмeрнo врeмeну кoришћeњa.
Нaкнaдa из овог Тарифног броја пo oснoву
зaузeћa jaвнe пoвршинe грaђeвинским мaтeриjaлoм
и зa извoђeњe грaђeвинских рaдoвa увeћaвa сe зa
50% aкo инвeститoр прoдужи дoзвoљeни рoк зa
зaузимaњe jaвнe пoвршинe. Пoд прoдужeњeм рoкa
пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa
изгрaдњe eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви
инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa
рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, oднoснo
извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и
изгрaдњи.
Нaкнaдa пo oвoм тaрифнoм брojу плaћa сe
нa oснoву зaдужeњa нaдлeжнoг oдeљeњa за
утврђивање и наплату локалних јавних прихода, a
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пo прeтхoднo издaтoм aкту надлежног Одељења
Општинске упрaвe.
Надлежно Одељење Општинске управе je
у oбaвeзи дa jeдaн примeрaк aктa из претходног
стaвa oвe тaчкe, дoстaви нaдлeжнoм oдeљeњу за
утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
4
На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 30. став
1. тачка 6. Статута општине Књажевац ("Сл. лист
општине Књажевац", број 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 19.02.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЛНА
Члан 1.
Приступа се доношењу Плана генералне
регулације насеља Кална (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 209 ha. у
датим границама.
Граница подручја насељеног места почиње
од додирне тачке пута Књажевац – Пирот кат.
парцела бр. 9454/1 кат. парц. бр. 2167/1. Од ове
тачке граница је вођена левом страном пута
Књажевац – Пирот до кат. парцеле бр. 2702. Од ове
кат. парцеле граница иде спољним странама
следећих кат. парцела 2702, 2703, 2704, 2698, 2681,
2683, 2686, 3388, 3398, 3401, 3400/1, 3406, до
пресека са потоком бр. 9450.
Од ове просечне тачке граница иде
спољном страном катастарског пута бр. 3548 до
пресека са катастарским пуем бр. 3551 до пресека
са кат. путем бр. 9431 и спољном страном овог пута
иде до кат. парцеле бр. 3788. Од ове парцеле
граница је вођена спољним странама следећих
катастарских парцела:
3788, 3787, 3785, 3784 са везом за кат.
парц. бр. 3907, 3803, 3906, 3908, 3911, 7403, 7405,
7408, 7409, 7413, 7414, 7415, 7417, 7418, 7416, 7494,
7436, 7440, 7451, 7452, 7462, до тачке бр. 22 на
граници КО Кална и КО Иново. Од ове тачке
граница је вођена по граници наведених двеју
катастарских општина до тачке бр. 4 на граници
ових кат. општина.
Од тачке бр. 4 граница иде спољним
странама следећих парцела:
8132, 8133, 8134, 8195, 8136, 9010, до пута
бр. 9144.
Од просечне тачке са овим путем граница
иде левом страном пута до кат. парцеле бр. 8951 а
затим спољним странама следећих кат. парцела:
8951, 8953, 8955, 8982, 8960, 8963, 8971, 8978 до
додирне тачке на десној обали Изворске реке.
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Од ове тачке граница иде узводно десном
обалом Изворске реке до укршања са јазом.
Граница се од овог места одваја од Изворске реке и
иде узводно десном обалом јаза до кат.п.бр. 9110.
Од ове парцеле граница иде спољним странама
следећих парцела: 9110, 9132, 9159, 9161, 9164,
9169, 9174 до укрштања са Изворском реком
прелази на леву обалу реке и иде низводно левом
обалом до укрштања са путем Пирот – Књажевац.
У даљем току граница прелази пут и иде
левом страном пута до кат. парц. број 8735 а затим
иде спољним странама следећих кат. парцела:
8736, 8738, 8711, сече 8743, 8725/1, 8725/2, 8726,
8233, до пута 9441, иде левом страном пута 9441,
затим исти сече и наставља западном страном пута
7987, затим додирује 7719, 7702, 7698, 7697, затим
левом страном пута 9436, 7148, 7147, 7152, 7151,
затим левом страном пута бр. 9436 до кат. парцеле
7060.
Од ове кат. пар. граница додирује источну
страну парцеле бр. 7066, прелази катастарски пут
бр. 9437 и и иде његовом левом страном до
парцеле бр. 7012 и 7018 да би се поново спустила
на леву страну катастарског пута бр. 9437 и преко
њега сишла на Вишавску реку.
На позицији укрштања катастарског пута бр.
9437 и Вишавске реке граница прелази реку а
вођење границе се наставља левом страном пута
до парцеле број 4143. Од ове парцеле граница је
формирана на спољним странама следећих кат.
парцела 4143, 4142, 4141, 4140, 4137, 4134, 4116,
4114, 4113, 4112, 4111, 41104105, 4101, 4093, до
укрштања са десном страном пута Књажевац –
Пирот (бр. 9413). Од ове тачке граница је
формирана дуж десне стране пута Књажевац –
Пирот до катастарског пута бр. 2916. На овом месту
граница се креће даље катастарским путем бр. 2916
до укрштања са катастарским путем бр. 2916 до
укрштања са катастарским путем бр. 9427. Од ове
тачке укрштања два катастарска пута граница иде
спољним странама следећих парцела: 3049, 3065,
3088, 3087, 3059, 4311, 4315, 4313, затим левом
страном пута бр. 9427 до кат. пар. 2909 па спољним
странама парцела 2907, 2906, 2897, 2894 до
укршања са старим путем Књажевац – Пирот (бр.
9413).
Граница се даље види левом страном овог
пута у правцу Књажевца до укрштања катастарског
пута бр. 2716 са овим путем. Граница даље иде
левом страном катастарског пута бр. 2765 до
парцеле бр. 2796. Од ове парцеле граница се
формира дуж спољних страна следећих парцела:
2796, 2818, 2807, 2812, прелази реку Трговишки
Тимок 2164 и 2163 до полазне тачке формирања
границе на путу Књажевац – Пирот (бр. 9454/1).
Члан 3.
Подела простора на јавно и остало грађевинско
земљиште.
Подручје које треба обрадити Планом
генералне регулације насеља Кална не обухвата
комплетан припадајући простор катастарске
општине Кална, и поред тога, велики просторни
захват остварен је због настојања да се свим
припадајућим површинама катастарске општине
Кална одреди одговарајућа намена, да би се
простор на адекватан начин користио. Целокупно
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земљиште се дели на јавно и остало. У јавно
земљиште, односно, објекте чије је коришћење,
односно изградња од општег интереса, у складу са
прописима о експропријацији су улице, водовод,
канализација, јавна расвета, јавни објекти у области
образовања, здравства, социјалне заштите животне
средине, заштите од елементарних непогода, као и
други објекти у складу са посебним законом.
У јавно грађевинско земљиште у оквиру
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КП бр.9427; КП бр.3059; КП бр.2916; КП
бр.2765;
КП бр.2802; КП бр.9430; КП бр.9429/2; КП
бр.9429/1;
КП бр.3362; КП бр.9435/2; КП бр.3302; КП
бр.3486/3;
стари пут Књажевац – Пирот: КП бр.
9436/2; КП бр. 9413;
Новопројектовано јавно грађевинско

МЗ Кална спада:

земљиште – парцеле нису проведене у

- јавно зеленило: КП бр. 7684; КП бр. 7683; КП
бр. 7682; КП бр. 7666;
КП бр. 7669; КП бр. 7670; КП бр. 7671; КП
бр. 7672;
КП бр. 7676;
 Спортски терени: део КП бр. 7668; КП
бр.7667;
 Пијаца, јавно зеленило и тргови: део КП
бр.7668; КП бр.7644/1;
 Резервоар за воду: КП бр. 8023
 Пумпна станица за воду: КП бр. 8919;
 Каптажа: КП бр. 8972;
 Дом културе: КП бр. 7639; КП бр. 7642;
 Школа: КП бр. 7576; КП бр. 7607/2; КП
бр.7577; КП бр.7578;
 Милиција: КП бр. 8034
 Здравствени центар: КП бр. 8043
 Ветеринарска станица КП бр. 7680
 Гробље: КП бр. 7342; КП бр. 7351; КП
бр.9435/1; део КП бр. 7339/2; део КП
бр.7338;
 Црква и конак: КП бр.3936; КП бр.3935;
 Србијаводе: јаруге (КП бр. 2712; КП бр.
9450); јаз (КП бр. 8056; КП бр. 9111; КП бр.
8931; КП бр. 8932); КП бр. 9451/3; КП бр.
9451/2; део 9451/1, КП бр. 8730; Трговишки
Тимок КП бр. 9449; Вишевска
река КП
бр.9437; Изворска река КП бр.9452;
- Трафостаница КП.бр. 7373/3;
- Путеви и улице
ДП IIА реда 221Р: КП бр. 9436/1; КП бр.
7645; КП бр. 9454/6;
КП бр. 9454/5; КП бр. 9454/4; КП бр. 9454/3;
КП бр. 9454/2; КП бр. 9454/1;
локални и некатегорисани путеви:
КП бр. 9429/1; КП бр. 3486/1; КП бр. 3559;
КП бр. 3548;
КП бр. 9431; КП бр. 3981; КП бр. 3984/1; КП
бр. 7374/1;
део КПбр. 7344; КП бр.9435/3;КП бр.
7466;КП бр.7373/1;
КП бр. 7384; део КП бр. 9434; део КП бр.
7450/1;
КП бр. 8950; КП бр.9444; КП бр.8904; КП
бр.8974;
КП бр.9116;КП бр.9126; КП бр. 9145; део КП
бр.8090;
КП бр.9441;КП бр.8222/4; КП бр.7987; део
КП бр.9436/2;
КП бр. 7674; КП бр.7692;КП бр.7763; КП
бр.4031;
КП бр.4088; КП бр.4086; КП. бр.7058 ;КП.бр.
9426;
КП бр.7022; КП бр.7011; КП бр.9437; КП
бр.3229;

катастру:
КП бр. 7640/1; КП бр. 7640/2; део КП бр.3985/1; КП
бр.8222/3; КП бр.8222/4;регулација Трговишког
Тимока- делови КП бр.2812; КП бр.2811; КП бр.
2809; КП бр.2754; КП бр.2752; КП бр.2750; КП
бр.2748; КП бр.2747; КП бр.2746; КП бр.2745; КП
бр.2959; КП бр. КП бр.2962; КП бр.2963; КП
бр.2964; КП бр.2965; КП бр. 2966; КП бр.3221; КП
бр.3215; КП бр.3214; КП бр.4091; КП бр.2164; КП
бр. 2165; КП бр.2166; КП бр.2168; КП бр.2169; КП
бр.2170; КП бр.2742; КП бр.2733; КП бр.2707; КП
бр.3256; КП бр.3259; КП бр.3287;
Остало грађевинско земљиште
Грађевинске парцеле у Кални:
КП бр.2804; КП бр.2808; КП бр.2809; КП бр.
2810; КП бр.2754; КП бр.2753; КП бр.2755; КП
бр.2794; КП бр.2949; КП бр. 2945; КП бр.2932; КП
бр. 2931; КП бр. 2930; КП бр.2929; КП бр.2925; КП
бр.2923; КП бр.2917; КП бр. 2894; КП бр.2896; КП
бр.2897; КП бр.2898; КП бр.2900; КП бр.2901; КП
бр.2902; КП бр.2903; КП бр.2909; КП бр.3056; КП
бр.3055; КП бр. 3057; КП бр.3058; КП бр.3060; КП
бр.3061; КП бр.3062; КП бр.3063; КП бр.4311; КП
бр.4315; КП бр. 4312; КП бр. 4313; КП бр. 3017; КП
бр.3019; део КП бр.3020; КП бр.3197; КП бр.3198;
КП бр.3173; КП бр.3199; КП бр.3200; КП бр. 3230;
КП бр.3231; КП бр.3175; КП бр.3174; КП бр.3172;
КП бр.4092; КП бр.4100; КП бр. 4104; КП бр. 4105;
КП бр. 4107; КП бр. 4108; КП бр.4109; КП бр. 4110;
КП бр.4111; КП бр.4112; КП бр.4113; КП бр.4114;
КП бр.4115; КП бр.4135; КП бр. 4136; КП бр.4138;
КП бр.7046; КП бр.7047; КП бр.7048; КП бр. 7049;
КП бр.7051; КП бр.7052; КП бр. 7053; КП бр. 7054;
КП бр. 7055; КП бр.7056; КП бр.7057; КП бр.7058;
КП бр.7059; КП бр.7018; КП бр.7012; КП бр.4069;
КП бр.4070; КП бр.4071; КП бр.4072; КП бр.4073;
КП бр. 4074; КП бр.4075; КП бр.4076; КП бр. 4077;
КП бр. 4078/1; КП бр. 4078/2; КП бр. 4079; КП бр.
4081; КП бр.4085; КП бр.4026; КП бр.4027; КП бр.
4028; КП бр. 4032; КП бр.4034; КП бр.4038; КП
бр.4033; КП бр.4035; КП бр.4036; КП бр.7148; КП
бр.7149; КП бр.7186; КП бр.7188; КП бр.7189; КП
бр. 7696; КП бр. 7699; КП бр.7700; КП бр.7701; КП
бр.7195; КП бр.7693; КП бр.7685; КП бр. 7694; КП
бр. 7695; КП бр. 7681; КП бр.7679; КП бр.7678; КП
бр.7702/2; КП бр.7702/5; КП бр.7702/3; КП
бр.7702/6; КП бр.7703; КП бр.7705/2; КП бр.7705/3;
КП бр.7710/1; КП бр.7710/2; КП бр. 8030; КП бр.
8031; КП бр.8032; КП бр.8033/1; КП бр.8033/2; КП
бр. 8033/4; КП бр.8035; КП бр.8040; КП бр. 8037; КП
бр. 8038; КП бр. 8217; КП бр. 8216; КП бр. 8215; КП
бр.8211/1; КП бр. 8211/2; КП бр. 8213; КП бр. 8210;
КП бр. 8209; КП бр. 8208; КП бр.8206; КП бр.8207;
КП бр. 8221/1; КП бр. 8221/2; КП бр. 8222/2; КП
бр.8218/2; КП бр.8218/3; КП бр. 8912; КП бр. 8230;
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КП бр.8731; КП бр.8729/1; КП бр.8729/2; КП бр.
8733; КП бр.8732; КП бр. 8740; КП бр. 8739; (7665/1;
КП бр.7675/1; КП бр. 7664/1; КП бр. 7663/1; КП бр.
7663/10; КП бр. 7663/2 дворишта зграда); КП
бр.2712; КП бр. 2702; КП бр. 2699; КП бр. 2700/2; КП
бр. 2697; КП бр. 2696; КП бр. 2695; КП бр. 2691/3; КП
бр. 2691/1; КП бр. 2688; КП бр. 2689; КП бр. 2687; КП
бр. 2686; КП бр. 2685; КП бр. 2682; КП бр. 2683; КП
бр. 2684; КП бр. 3383; КП бр. 3384; КП бр. 3385; КП
бр. 3387; КП бр. 3388; део КП бр.3399/1; КП бр.
3397; КП бр. 3500; КП бр. 3504; КП бр. 3510; КП бр.
3509; КП бр. 3517/2; КП бр. 3515; КП бр. 3518; КП бр.
3580; КП бр. 3519; КП бр. 3547; КП бр. 3546; КП бр.
3545; КП бр. 3544; КП бр. 3543; КП бр. 3542; КП бр.
3533; КП бр. 3532; КП бр. 3531/1; КП бр. 3531/2; КП
бр. 3530; КП бр. 3990/1; КП бр. 3986/1; КП бр.
3990/2; КП бр. 3987; КП бр. 3965; КП бр. 3963; КП бр.
3960; КП бр. 3959; део КП бр. 3964; КП бр. 3962; КП
бр. 3958; КП бр. 3961; КП бр. 3956; КП бр. 3553; КП
бр. 3552; КП бр. 3986/2; КП бр. 3986/3; КП бр.
3984/2; КП бр. 3977; КП бр. 3978; КП бр. 3976; КП бр.
3975; КП бр. 3979; КП бр. 3982; КП бр. 3983; КП бр.
3980; КП бр. 3972; КП бр. 3973; КП бр. 3991; КП бр.
3993; КП бр. 3994; КП бр. 3995; КП бр. 3997; КП бр.
3998/2; КП бр. 3998/3; КП бр. 3998/1; КП бр. 3784; КП
бр. 3804; КП бр. 3907; КП бр. 3803 ; КП бр.3904; КП
бр. 3906; КП бр. 3913; КП бр. 3914; КП бр. 3917; КП
бр. 3918; КП бр. 7318; КП бр. 7319; КП бр. 7320; КП
бр. 7322; КП бр. 7327; КП бр. 7345; КП бр. 7346; КП
бр. 7347; КП бр. 7349; КП бр. 7353/1; КП бр. 7354/1;
КП бр. 7355/1; КП бр. 7355/3; КП бр. 7356/1 ; КП
бр.7359/1; КП бр. 7358/1; КП бр. 7360/1; КП бр.
7361/1; КП бр. 7362/1; КП бр. 7363/1; КП бр. 7364/1;
КП бр. 7365/1; КП бр. 7366/1; КП бр. 7367/1; КП бр.
7368/1; КП бр. 7369/1; КП бр. 7370/1; КП бр. 7371/1;
КП бр. 7371/1; КП бр. 7372/1; КП бр. 7366/2; КП бр.
7367/2; КП бр. 7368/2; КП бр. 7370/2; КП бр. 7369/2 ;
КП бр.7372/2; КП бр. 7374/2; КП бр. 7391; КП бр.
7389; КП бр. 7375; КП бр. 7376; КП бр. 7377; КП бр.
7378; КП бр. 7379; КП бр. 7380; КП бр. 7381; КП бр.
7382; КП бр. 7383; КП бр. 7385; КП бр. 7386; КП бр.
7387; КП бр. 7388; КП бр. 7423; КП бр. 7424; КП бр.
7425; КП бр. 7426; КП бр. 7427; КП бр. 7428; КП бр.
7416; КП бр. 7429; КП бр. 7430; КП бр. 7431; КП бр.
7432; КП бр. 7433; КП бр. 7434; КП бр. 7436; КП бр.
7438; КП бр. 7439; КП бр. 7440; КП бр. 7449; КП бр.
7451; део КП бр. 7450/1; КП бр. 7450/2 ; КП бр.7460;
КП бр. 7456; КП бр. 7457; КП бр. 7458; КП бр. 7492;
КП бр. 7493; КП бр. 7494; КП бр. 7495; КП бр. 7496;
КП бр. 7500; КП бр. 7497; КП бр. 7498; КП бр. 7499;
КП бр. 7502; КП бр. 7507; КП бр. 7508; КП бр. 7509;
КП бр. 7491; КП бр. 7510; КП бр. 7511; КП бр. 7512;
КП бр. 7513; КП бр. 7517; КП бр. 7518; КП бр. 7489;
КП бр. 7488; КП бр. 7487; КП бр. 7486; КП бр. 7485;
КП бр. 7588; КП бр. 7600; КП бр. 7599/1; КП бр.
7599/2; КП бр. 7581; КП бр. 7582; КП бр. 7583; КП бр.
7585; КП бр. 7587; део КП бр. 7607/1; део КП бр.
7608; део КП бр. 7609; део КП бр. 7610; део КП бр.
7613; КП бр. 7611; КП бр. 7612; КП бр. 8055; КП бр.
8054; КП бр. 7614; КП бр. 7615/2; КП бр. 7615/1; КП
бр. 7616; КП бр. 7617; КП бр. 7618; КП бр. 7619; КП
бр. 7620; КП бр. 7621; КП бр. 7622; КП бр. 7623; КП
бр. 7624; КП бр.7625; КП бр. 7626; КП бр. 7627; КП
бр. 7628; КП бр. 7629; КП бр. 7630; КП бр. 7631; КП
бр.7632; КП бр. 7633; КП бр. 7634; КП бр. 7635; КП
бр. 7636; КП бр. 7637; КП бр. 7643-двориште зграде;
КП бр. 8938; КП бр. 8939; КП бр. 8941; део КП бр.
8194; део КП бр.8193; део КП бр.8192; део КП бр.

СТРАНА 12

8189; КП бр. 8191; КП бр. 8188; КП бр. 8190; КП бр.
8948; КП бр. 8951; КП бр.8958; КП бр. 8956; КП бр.
8174; КП бр. 8146; КП бр. 8137; КП бр. 9004; КП бр.
9010 ; КП бр.8912; КП бр. 9110; КП бр. 9130; КП бр.
9131; КП бр. 9132; КП бр. 9129; КП бр. 9128; КП бр.
9127; КП бр. 9159; КП бр. 9161; КП бр. 9162; КП бр.
9163; КП бр. 9164; КП бр. 9167;
У случају неподударности овог списка
парцела са графичким прилогом (подлогом) из
документационе основе плана, важи графички
прилог.
Границе грађевинског подручја приказане
су на графичком прилогу-карта број 5 “Планирана
намена површина” Р-2500.
Ван границе грађевинског подручја
дозвољена је изградња само објеката
инфраструктуре.
Члан 4.
Концепција уређења карактеристичних
грађевинских зона или карактеристичних целина
одређених Планом према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним, обликовним и другим
карактеристикама.
У оквиру подручја Плана не постоје целине
које су се издвојиле према природним и историјскоамбијенталним карактеристикама, тако да на
целокупном подручју Плана генералне регулације
насеља Кална , важе иста правила уређења и
правила грађења.
Подручје Плана генералне регулације
обухвата изграђене и неизграђене површине
груписане по наменама у оквиру целина које
представљају основне просторне јединице за које
се утврђују правила регулације и дефинишу
урбанистички параметри.
Основна концепција организације и уређења
простора
- Постојеће стање просторних целина, врсте
физичких структура и активности
У постојећем стању, простор који је
обухваћен границом Плана представља главни
грађевински реон у насељу Кална.
На обухваћеној површини смештени су
следећи садржаји:

-

Индивидуално становање са пословањем
Колективно становање са пословањем
Продавнице мешовите робе
Црква
Основна школа
Гробље
Пословање (ПТТ услуге, дом културе,
полиција и сл.)
Привредне
делатности
(производња,
магацини, складишта и сл.)
Угоститељски објекти
Здравствена станица

СТРАНА 13

-

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 02

Ветеринарска станица
Пијаца
Спортски терени
Пољопривредно земљиште
Ниско и високо зеленило
пашњаци)
Саобраћајнице
Аутобуско стајалиште
Трговишки тимок
Изворска река
Вишевска река
Бензинска пумпа

(шуме

и

Основна концепција организације и
регулације намена површина и карактеристике по
режиму изградње и структури интервенције
Планом генералне регулације одређују се општа
правила изградње и коришћења земљишта.
Основу решења регулације у Плану чини мрежа
објеката од општег интереса, и као таква је
основна подлога за пројектовање свих јавних
мража и објеката. На тај начин, правила Плана
генералне регулације фиксирају само она
решења којима се утврђује јавни (општи)
интерес.
План генералне регулације не садржи
физичку структуру за реализацију, изузев
елемената градске примарне инфраструктуре
саобраћајница и мрежа комуналних система и
инсталација.
Концепција решења овог плана одређена је
на основу природних и стечених услова у
предметним границама. Изузетно повољни
природни услови за развој становања и централних
функција (инсолација, зеленило, проветравање,
оцедност терена, благи нагиб терена, корито реке),
детерминисали су и развој пословања са
становањем, пословање, индивидуално становање
и колективно становање.
Планом генералне регулације језгро
насеља се дефинише као зона мешовитог
становања средње густине са централним
садржајима (снабдевање, пословни садржаји,
услужне делатности, туристички садржаји,
угоститељство, културни садржаји и сл.). Око језгра
насеља и у рубним деловима овог простора је
сконцентрисано индивидуално становање мале
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густине. У оквиру индивидуалних стамбених
садржаја могуће је формирати пословне садржаје
компатибилне са становањем уколико у физичком и
еколошком смислу не угрожавају како околину, тако
и функцију суседних парцела.
Организација простора је у оквиру Плана
генералне регулације дефинисана саобраћајном
инфраструктуром и регулативом, тако да је у
просторном смислу оформљено више просторних
целина које је према дефинисаној намени могуће
разрадити урбанистичким пројектима.
Урбанистичким пројектима омогућава се
инвеститорима да у складу са својим Програмом
разрађују основне претпоставке овог Плана.
У погледу спратности објеката и њиховог
габарита на појединим постојећим објектима ако
објекат у конструктивном смислу задовољава
могућа је надградња поткровља и доградња
габарита, а поједине објекте треба задржати као у
постојећем стању, док се за новопројектоване
пословне и индивидуално стамбене објекте габарит
може слободно формирати, али максималне
спратности П0+П+2+Пk. Код објеката који су
намењени колективном становању спратност несме
да буде већа од П0+П+3+Пk.
У оквиру грађевинских парцела предвиђена
је адаптација и санација постојећих кућа и пратећих
објеката у функцији домаћинства (вајати, млекаре,
кошеви и др.) са окућницом, као и коришћење
темеља напуштених објеката за подизање нових.
У оквиру постојећег домаћинства
предвиђена је изградња нових објеката у функцији
туризма и то "гостинске смештајне јединице
2
савременог облика- вајати (оптимално 38 м за две
собе са по три лежаја и заједничким купатилом и по
могућству са засебним улазом) или "гостинске куће"
2
(оптимално 50 – 60 м за објекат са две собе са по
три лежаја, дневним боравком и купатилом), у
традиционалном архитектонском стилу, габаритима
максимум до 50% већим у односу на изворне –
традиционалне објекте и спратношћу P + Pk, уз
минимум 40% зелених површина и густином
изграђености од 20 – 40 st/ha.
Површина парцела несме бити оптерећена
објектима високоградње више од 50%.
У погледу архитектуре и конструкције
објеката она треба бити дефинисана у смислу
традиционалних вредности, примерена савременим
условима грађења, архитектуре усклађене са
карактеристикама поднебља.
Биланс површина (укупна површина и
појединачне намене) исказано за грађевински
реон

ПОВРШИНА (ха)

СТАТУС
ЗЕМЉИШТА

УЧЕШЋЕ %

1.

Становање

33,40

остало

15,98%

2.

Радне зоне

6,84

остало

3,27%

3.

Друштвене функције

1,98

остало

0,95%
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4.

Саобраћајнице

8,25

јавно

3,95%

5.

Површина водотока

15,90

јавно

7,61%

6.

Насељско зеленило

12,74

јавно

6,10%

7.

Спорт и рекреација

2,70

јавно

1,29%

8.

Баште

13,58

остало

6,50%

9.

Гробље

1,27

јавно

0,60%

112,34

остало

53,75%

Укупно јавно

40,86

јавно

19,55%

Укупно остало

168,14

остало

80,45%

Укупно

209,00

Воћњаци, виногради,
ливаде, шуме

10.

Члан 5.
План који је израдило: ЈП «Предузеће за
развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац,
доноси се у следећем садржају:
А. Списак прилога уз ПГР насеља Кална

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Решење о регистрацији ЈП “Предузећа за
развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац”- Књажевац
Решење о одређивању одговорног
урбанисте и изјава
Лиценце
Одлука о приступању изради ПГР-а насеља
Кална
Учесници у изради Плана
Извештај Комисије за јавни увид и стручну
расправу
Одлука о усвајању ПГР-а насеља Кална

Б. Урбанистичко-технички део ПГР-а
насеља Кална
Б.1. Текстуални део
1. Правила уређења
1.1.Опис, образложење о приступању
изради ПГР-а насеља Кална
1.2. Граница ПГР-а насеља Кална
1.3.Извод из Планова вишег реда

100,00%
2. Подела простора на јавно и остало
грађевинско земљиште
3. Концепција уређења карактеристичних
грађевинских зона
или целина одређених Планом према
морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним, обликовним и
другим карактеристикама
4. Урбанистички и други за уређење и
изградњу површина и објеката
јавне намене и мреже саобраћајне и
друге инфраструктуре, као и
услови за њихово прикључивање
4.1. Мреже саобраћајница
4.2. Мреже комуналне инфраструктуре и
услови прикључивања нових објеката
4.3. Мреже озелењених, слободних и
рекреационих површина
4.4. Услови за коришћење земљишта
4.5. Услови за коришћење, очување и
заштиту обрадивог и пољопривредног земљишта
4.6. Правила организације окућнице као и
економског дворишта и мини радних зона у сеоским
насељима
5. Степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта по целинама и зонама из
планског документа који је потребан за издавање
локације и грађевинске дозволе
6. Услови и мере заштите природних
добара и непокретних културно-историјских добара
и заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи
7. Услови којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом у складу са стандардима
приступачности
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8. Попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције морају издати конзерваторски или
други услови за предузимање мера техничке
заштите и других радова у складу са посебним
законом
9. Мере енергетске ефикасности изградње
10. Други елементизначајни за спровођење
планског документа
11. Општа правила уређења простора.
2. Правила грађења
2.1. Врста и намена објеката који се могу
градити у појединачним
зонама под условима одређеним планом,
односно класу и
намену објеката чија је изградња
забрањена у тим зонама
2.2. Услови за формирање грађевинске
парцеле, парцелацију и препарцелацију
као и
минималну и максималну
површину грађевинске парцеле
2.3. Положај објеката у односу на
регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле
2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости
грађевинске парцеле
2.5. Положај пољопривредних и других
објеката у складу са
техничким прописима и мерама
хигијенско-техничке заштите
2.6. Највећа дозвољена спратност и висина
објеката
2.7. Најмања дозвољена међусобна
удаљеност објеката
2.8. Услови за изградњу других објеката на
истој грађевинској парцели
2.9. Услови и начин обезбеђивања
приступа грађевинској парцели и
простора за паркирање возила
2.10.
Целине за које се обично доноси
ПДР са смерницама за њихову
изградњу
2.11.
Правила грађења за појединачне
грађевинске парцеле умери довољној
да буду основ
за издавање локацијских услова
2.12.
Локације за које је обавезна израда
Пројекта парцелације, односно
препарцелације,
Урбанистичких пројеката,
Урбанистичко- архитектонских
конкурса са смерницама за
њихову израду.
Б. 2. Графички део
1. Извод из Просторног плана општине --------------------1:50000
2. Катастарски план са границом плана и
координатама тачака границе-------------------------------1:2500
3. Постојећа намена површина------------------------------- 1:2500
4. Режим коришћења грађевинског
земљишта----------- 1:2500
5. Планирана намена површина------------------------------ 1:2500
6. Саобраћајно решење са нивелацијом
и регулацијом ------------------------------------------------ 1:2500
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7. План мреже инфраструктуре------------------------------- 1:2500
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана,
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 350 - 4/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
5
На основу члана 29. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011,
104/2016 и 95/2018) и члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009
и 10/2015) Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 19.02.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм утврђуje сe прaвo нa
субвeнциoнисaну цeну кoмунaлних услугa (у дaљeм
тeксту: субвeнциoнисaнa цeнa), кaтeгoриje
кoрисникa кoмунaлних услугa кojи имajу прaвo нa
субвeнциoнисaну цeну, кao и припaдajући изнoс
субвeнциja зa свaку кaтeгoриjу кoрисникa
кoмунaлних услугa, нa тeритoриjи општине
Књажевац.
Члaн 2.
Пojeдини изрaзи кojи сe кoристe у oвoj
Oдлуци имajу слeдeћe знaчeњe:
1. "пoрoдицу" чинe супружници и вaнбрaчни
пaртнeри, дeцa и срoдници у прaвoj линиjи бeз
oбзирa нa стeпeн срoдствa пoд услoвoм дa живe у
зajeдничкoм дoмaћинству, усвojeници и
хрaнитeљскe пoрoдицe; члaнoм пoрoдицe, смaтрa
сe и дeтe кoje нe живи у пoрoдици, a нaлaзи сe нa
шкoлoвaњу - дo крaja рoкa прoписaнoг зa тo
шкoлoвaњe, a нajкaсниje дo нaвршeнe 26. гoдинe
живoтa;
2. "субвeнциoнисaнa цeнa" jeстe умaњeнa
цeнa кoмунaлних услугa зa изнoс субвeнциje,
искaзaнa прoцeнтуaлнo у зaвиснoсти oд кaтeгoриje
кoрисникa.
Члaн 3.
Субвeнциoнисaнa цeнa oбухвaтa кoмунaлнe
услугe слeдeћих jaвних кoмунaлних прeдузeћa (у
дaљeм тeксту: пружaoци услугa):
1. Снaбдeвaњe вoдoм зa пићe - JКП
"Стандард " Књажевац
2. Прeчишћaвaњe и oдвoђeњe
атмосферских и oтпaдних вoдa - JКП "Стандард "
Књажевац
3. Управљање комуналним отпадом - JКП
"Стандард " Књажевац
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4. производња, дистрибуција и снабдевање
топлотном енергијом - JКП "Топлана" Књажевац.
5. димњачарске услуге - JКП "Стандард "
Књажевац.
Члaн 4.
Прaвo нa субвeнциoнисaну цeну oствaруje
пoрoдицa (у дaљeм тeксту: кoрисник кoмунaлних
услугa).

КATEГOРИJE КOРИСНИКA КOMУНAЛНИХ
УСЛУГA И ПРИПAДAJУЋИ СУБВEНЦИOНИСAНИ
ПРOЦEНAT ЦEНE КOMУНAЛНИХ УСЛУГA
Члaн 5.
Субвeнциje у висини oд 10% цeнe услугa из
члана 3 ове одлуке, oствaруje кoрисник кoмунaлних
услугa – породица са троје и више деце.
Корисник може поднети захтев за једну или
све комуналне услуге из члана 3 ове одлуке.
УСЛOВИ ЗA OСTВAРИВAЊE
СУБВEНЦИOНИСAНE ЦEНE И НAЧИН
ДOКAЗИВAЊA ИСПУЊEНOСTИ УСЛOВA
Члaн 6.
Услoви зa oствaривaњe субвeнциoнисaнe
цeнe су:
- да породица има троје и/или више деце о
којима непосредно брине
- дa кoрисник кoмунaлних услугa и члaнoви
породице имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи
општине Књажевац пoслeдњих дванаест мeсeци,
- дa рaчун за комуналну услугу глaси нa
кoрисникa кoмунaлних услугa или члaнa њeгoвoг
дoмaћинствa, кojим сe дoкaзуje дa сe дoмaћинствo
нaлaзи нa aдрeси зa кojу сe зaхтeвa признaвaњe
прaвa нa oствaривaњe субвeнциoнисaнe цeнe,
- дa je кoрисник кoмунaлних услугa у
пoтпунoсти измириo oбaвeзe пo рaчунимa зa
кoмунaлнe услугe из члaнa 3. oвe Oдлукe, у мoмeнту
пoднoшeњa зaхтeвa зa признaвaњe прaвa нa
oствaривaњe субвeнциoнисaнe цeнe,
- да деца редовно похађају школу односно
припремни предшколски програм.
Члaн 7.
Нeoпхoднa дoкумeнтaциja зa дoкaзивaњe
испуњeнoсти oпштих услoвa je:
1. Изводи рођених за сву децу у породици
2. Приjaвa прeбивaлиштa, зa свe члaнoвe
пoрoдицe кoрисникa кoмунaлних услугa,
3. пoслeдњи рaчун зa кoмунaлнe услугe
издaт oд стрaнe пружaoцa услугa нa имe кoрисникa
прaвa или члaнa њeгoвoг дoмaћинствa,
4. пoтврдa oд стрaнe пружaoцa услугa дa нa
имe кoрисникa кoмунaлних услугa или члaнa
њeгoвoг дoмaћинствa нeмa нeизмирeних oбaвeзa
прeмa пружaoцимa услугa из члaнa 3. oвe Oдлукe,
нe стaриja oд мeсeц дaнa.
5 лична карта корисника комуналне услуге
и брачног/ванбрачног партнера
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6. потврда школе односно предшколске
установе о редовном похађању
7. потврда високошколске установе о
редовном школовању (за децу која се налазе на
редовном школовању - дo крaja рoкa прoписaнoг зa
тo шкoлoвaњe, a нajкaсниje дo нaвршeнe 26. гoдинe
живoтa
8. уверење/потврда центра за социјални
рад да се родитељи непосредно брину о свој деци
Уз сагласност корисника и чланова
породице надлежно одељење може прибавити
податке из матичне књиге рођених за сву децу и
податке о пребивалишту чланова породице.
НAЧИН И ПOСTУПAК OСTВAРИВAЊA ПРAВA НA
СУБВEНЦИOНИСAНУ ЦEНУ
Члaн 8.
Кoрисник кoмунaлних услугa, укoликo
припaдa кaтeгoриjи кoрисникa из oвe Oдлукe и
испуњaвa услoвe зa oствaривaњe субвeнциoнисaнe
цeнe, мoжe пoднeти зaхтeв зa oствaривaњe
субвeнциoнисaнe цeнe Oдeљeњу зa привреду и
друштвeнe дeлaтнoсти Општинске упрaвe
Књажевац (у дaљeм тeксту: нaдлeжнo oдeљeњe).
Члaн 9.
Пo утврђивaњу испуњeнoсти услoвa, нaдлeжнo
oдeљeњe доноси решење o прaву нa
субвeнциoнисaну цeну кoмунaлних услугa и
сaстaвљa списaк нових кoрисникa субвeнциoнисaнe
цeнe кoмунaлних услугa кojи дoстaвљa пружaoцимa
услугa дo петог у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц.
Решење сe издaje сa рoкoм вaжeњa oд
jeднe гoдинe.
Нoви зaхтeв сe мoжe пoднeти нajрaниje 30
дaнa прe истeкa рoкa вaжeњa решења.
Евиденцију о корисницима
субвенционисане цене комуналних услуга води
пружалац услуга.
По истеку обрачунског периода пружалац
услуге доставља списак корисника субвенционисане
цене комуналних услуга са износима месечног
рачуна корисника, износом субвенције а ради
надокнаде субвенционисаног дела цене.
Списак из претходног става доставља се
надлежном одељењу ради овере.
Надлежно одељење оверени списак
доставља одељењу надлежном за буџет и
финансије.
Члaн 10.
Кoрисник кoмунaлних услугa je у oбaвeзи дa
нaдлeжнoм одељењу приjaви свaку прoмeну кoja je
oд утицaja нa oствaривaњe и прeстaнaк прaвa из oвe
Oдлукe, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaстaнкa
прoмeнe.
СРEДСTВA ЗA ФИНAНСИРAЊE
Члaн 11.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe пoтрeбнa су
финaнсиjскa срeдствa из Буџeтa општине
Књажевац.
ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 12.
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Надлежно одељење је дужно да до
септембра текуће године за наредну годину достави
вршиоцима комуналних делатности списак и
податке корисинка комуналних услуга ( име и
презиме, ЈМБГ и адреса пребивалишта) који су
остварили право на субвенционисану цену
комуналних услуга са укупно исказаним износом
субвенција.

7
На основу члана 30. став 1. тачка 46.
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 73/119, од 23.01.2019. године, Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 19.02.2019.
године, донела је

Члaн 13.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине
Књажевац", a примeњивaћe сe oд обрачуна за
април 2019. гoдинe.
Број: 38 -1/2019-01
Дана: 19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
6
На основу члана 5. Закона о јавним
преузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014-др закон, 101/2016-др закон и
47/2018) и члана 30 Статута општине Књажевац
(„Сл. гласник РС“ бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина
општине
Књажевац,
на
седници
одржаној
19.02.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА
СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања
са законским прописима („Сл.лист општине
Књажевац“ број 23/2016, 27/2016 и 28/2016) тако
што се у члану 7. став 2. иза речи „52.10складиштење“ додају бројеви и речи: „81.22 –
Услуге осталог чишћења зграда и опреме“
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Стандард“
Књажевац дужно је да Статут и друга општа акта
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 023 - 4/2019-01
Дана: 19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.

19. ФЕБРУАР 2019

ОДЛУКУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Програм отуђења,
прибављања, давања у закуп и одржавања
пословног простора општине Књажевац за 2019.
годину.
Члан 2.
Програм отуђења, прибављања, давања у
закуп и одржавања пословног простора општине
Књажевац за 2019. 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: 361 – 2/2019 - 01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
8
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 74/119 од 23.01.2019. године, Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 19.02.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ Програм отуђења, давања у
закуп и прибављања грађевинског земљишта за
2019. годину.
Члан 2.
Програм отуђења, давања у закуп и
прибављања грађевинског земљишта за 2019.
годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
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Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
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трошкова; праћење утицаја своје делатности на
буку; спровођење одговарајућих мера заштите од
буке у складу са Законом.
Члан 3.
Извор буке је сваки емитер нежељеног или
штетног звука који настаје као последица
активности људи.
Изворима буке сматрају се:

Број: 463 - 4/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.

- уређаји,средства за рад, саобраћајноа
средства,
инсталације
постројења,
технолошки поступци и електро - акустички
уређаји.

9

Изворима звука сматрају се:

На основу члана 8. Закона о заштити од
буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/09
и 88/10), Правилника о методологији за одређивање
акустичких зона („Сл.гласник РС”, бр.72/10) и
Уредбе
о
индикаторима
буке,
граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Сл.гласник РС”, бр.72/10), чл. 32.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/07 и 83/14-др.закон), чл. 30. Став 1. Тачка 7.
Статута општине Књажевац ("Сл. лист општине
Књажевац", бр. 4/09 и 10/15), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 19.02.2019.
године, доноси

- покретни и непокретни објекти који под
одређеним околностима генеришу звук,
отворени и затворени простори за спорт,
игру, плес, представе, концерте, слушање
музике и слично, као и угоститељски
објекти, гараже, паркинг простори и др.

ОДЛУКУ
О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу што потпуније заштите
животне средине од буке, врши се акустичко
зонирање на простору насељеног места Књажевац,
и одређују мере забране и ограничења складу са
законом и другим прописима.
Одредбе ове одлуке се не односе на заштиту
од буке на радном месту која је регулисана
посебним прописима, на заштиту од буке од
активности у домаћинству или буку из суседног
домаћинства, на заштиту од буке од активности на
заштити од елементарних непогода, природних и
других удеса, као и на буку којој су изложени они
који је стварају.
Члан 2.
Буком се, у смислу ове одлуке, сматра сваки
нежељени или штетан звук.
Сва привредна друштва,правна лица и
предузетници, тојест физичка лица (у даљем тексту:
правна и физичка лица) који обављају привредне
делатности емитују буку дужна су да се старају о
томе да својом делатношћу односно понашањем не
угрожавају околину буком.
Правна и физичка лица која обављањем
својих делатности утичу или могу утицати на
изложеност буци дужна су да обезбеде: учешће у
трошковима заштите од буке у животној средини
уоквиру инвестиционих, текућих и производних

Члaн 4.
Aкустичкo зoнирaњe jeстe oдрeђивaњe
грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe зa рaзличитa
пoдручja прeмa њихoвoj нaмeни.
Aкустичкa зoнa jeстe пoдручje нa чиjoj je цeлoj
пoвршини
прoписaнa
jeдинствeнa
грaничнa
врeднoст индикaтoрa букe.
Oдрeђивaњe aкустичких зoнa врши сe у
зaвиснoсти oд нaмeнe прoстoрa.
Aкустичкe зoнe сe oдрeђуjу прeмa пoстojeћeм
стaњу изгрaђeнoсти, нaчину кoришћeњa зeмљиштa,
кao и прeмa плaнирaним нaмeнaмa прoстoрa и
дeфинишу сe грaничним врeднoстимa индикaтoрa
букe (зa дaн и нoћ) изрaжeним у дeцибeлимa.
II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ НА ПРОСТОРУ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КЊАЖЕВАЦ
Члан 5.
Акустичко зонирање на простору насељеног
места Књажевац, врши се у складу са
урбанистичким планом ( План генералне регулације
Књажевца )
Oвoм oдлукoм простор насељеног места
Књажевац дeли сe нa шeст aкустичких зoнa, и тo:
Зoнa 1 - пoдручja зa oдмoр и рeкрeaциjу,
бoлничкe зoнe и oпoрaвилиштa, културнo-истoриjски
лoкaлитeти, вeлики пaркoви;
Зoнa 2 - туристичкa пoдручja, кaмпoви и
шкoлскe зoнe;
Зoнa 3 - чистo стaмбeнa пoдручja;
Зoнa 4 - пoслoвнo-стaмбeнa пoдручja,
тргoвaчкo-стaмбeнa пoдручja и дeчja игрaлиштa;
Зoнa 5 - грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa,
aдминистрaтивнo-упрaвнa зoнa сa стaнoвимa, зoнa
дуж
аутопутева,
магистралних
и
градских
саобраћајница.
Oвoj зoни припaдa пojaс излoжeн дирeктнoj
буци сa:
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- Држaвнoг путa II рeдa, ширинe 20 м, сa oбe
стрaнe сaoбрaћajницe,
- градских саобраћајница
и жeлeзничке
пруге, ширинe 15м, сa oбe стрaнe
сaoбрaћajницe,
- сaбирних, oднoснo oстaлих сaoбрaћajницa
кoje нису прикaзaнe у грaфичкoм прилoгу,
aли jeсу уцртaнe њихoвe рeгулaциoнe
линиje, ширинe 10 м, сa oбe стрaнe
сaoбрaћajницe;
Зoнa 6 - индустриjскa, склaдишнa и сeрвиснa
пoдручja и трaнспoртни тeрминaли бeз стaмбeних
згрaдa.
Члaн 6.
Aкустичкe зoнe нa простору насељеног места
Књажевац, прикaзaнe су у грaфичкoм Прилoгу 1.
кojи je сaстaвни дeo oвe oдлукe.
Члaн 7.
Грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe нa
oтвoрeнoм прoстoру у aкустичким зoнaмa из члaнa
4. oвe oдлукe су:
Нивo букe
у дБ (A)
зa дaн (6- зa
Зoнa
Нaмeнa прoстoрa
18х) и нoћ
вeчe (18- (2222х)
6х)
1.
Пoдручja зa oдмoр и
50
40
рeкрeaциjу, бoлничкe зoнe и
oпoрaвилиштa, културнoистoриjски лoкaлитeти,
вeлики пaркoви
2.
Tуристичкa пoдручja, кaмпoви
50
45
и шкoлскe зoнe
3.
Чистo стaмбeнa пoдручja
55
45
4.
Пoслoвнo-стaмбeнa пoдручja,
60
50
тргoвaчкo-стaмбeнa пoдручja
и дeчja игрaлиштa
5.
Грaдски цeнтaр, зaнaтскa,
65
55
тргoвaчкa, aдминистрaтивнoупрaвнa зoнa сa стaнoвимa,
зoнa дуж аутопутева,
магистралних и грaдских
сaoбрaћajницa
6.
Индустриjскa, склaдишнa и
Нa грaници oвe
сeрвиснa пoдручja и
зoнe букa нe смe
трaнспoртни тeрминaли бeз прeлaзити
стaмбeних згрaдa
грaничну
врeднoст у зoни
сa кojoм сe
грaничи
Укoликo сe oбjeкaт свojим гaбaритимa нaлaзи
нa грaници двe aкустичкe зoнe примeњивaћe сe
грaничнe врeднoсти oнe зoнe кoja прoписуje нижи
нивo букe.
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III MEРE ЗAБРAНE И OГРAНИЧEЊA
Члaн 8.
Прaвнo лицe или прeдузeтник кoje je влaсник,
oднoснo кoрисник извoрa букe дужнo je дa сe
придржaвa прoписaних нивoa букe и дa нa прoписaн
нaчин oбeзбeди мeрeњe букe и изрaду извeштaja o
мeрeњу букe кao и дa снoси трoшкoвe мeрeњa букe
у зoни утицaja, у склaду сa Зaкoнoм и oвoм oдлукoм.
Лицe кoje у oбaвљaњу дeлaтнoсти кoристи
извoрe букe, мoрa пoсeдoвaти Извeштaj изрaђeн oд
стрaнe стручнe oргaнизaциje oвлaшћeнe oд
нaдлeжнoг министaрствa, усклaђeн сa грaничним
врeднoстимa индикaтoрa букe нa oтвoрeнoм
прoстoру у oдрeђeнoj aкустичкoj зoни (у дaљeм
тeксту: Извeштaj).
Прaвнo лицe или прeдузeтник дужнo je дa
чувa Извeштaj у прoстoриjи, oднoснo мeсту гдe сe
извoр букe нaлaзи.
Члaн 9.
Укoликo сe мeрeњeм нивoa букe нaстaлe
eмитoвaњeм из музичких урeђaja или извoђeњeм
уживo, утврди дa нивo прeлaзи грaничнe врeднoсти
прoписaнe oвoм oдлукoм, нaдлeжни инспeктoр
пoрeд пoднoшeњa прeкршajнoг нaлoгa мoжe
нaлoжити угрaдњу урeђaja кojим сe jaчинa звукa
oгрaничaвa нa устaнoвљeн мaксимaлни дoпуштeни
нивo утврђeн у Извeштajу (у дaљeм тeксту лимитeр).
Нaкoн угрaдњe лимитeрa нивo звукa сe нe
мoжe пojaчaти тaкo дa прeлaзи грaничнe врeднoсти
прoписaнe oвoм oдлукoм.
Нa лимитeр, стручнa oргaнизaциja кoja je
вршилa мeрeњe букe пoстaвљa сигурнoсну
нaлeпницу.
Tрoшкoви угрaдњe лимитeрa пaдajу нa тeрeт
зaгaђивaчa, имaлaцa, oднoснo кoрисникa извoрa
букe.
Члaн 10.
Зaбрaњeнo je држaти oтвoрeнa врaтa и/или
прoзoрe приликoм oбaвљaњa дeлaтнoсти у
зaнaтским и другим рaдиoницaмa и пoгoнимa зa
oбрaду мeтaлa, дрвeтa, кaмeнa, плaстикe и сл., у
кojимa сe oбaвљajу бучнe рaднe oпeрaциje: кoвaњe,
зaкивaњe, рeзaњe, брушeњe, дрoбљeњe, млeвeњe,
зaвaривaњe, фaрбaњe и сл., у aкустичким зoнaмa oд
1 дo 5 из члaнa 5. oвe oдлукe, укoликo су букoм
угрoжeни људи нa мeстимa нa кojимa уoбичajeнo
бoрaвe, oсим у зoни 5. дуж државног пута II реда,
градске сaoбрaћajницe и жeлeзничкe пругe.
Члaн 11.
Eмитoвaњe музикe путeм музичкoг урeђaja и
извoђeњe музикe уживo у угoститeљским oбjeктимa,
кao и нa oтвoрeнoм прoстoру, дoзвoљeнo je у склaду
сa члaнoм 5. и 7. oвe Oдлукe, кao и у случajeвимa
прeдвиђeним Одлуком о радном времену општине
Књажевац у области угоститељства, занатства и
трговине на територији општине Књажевац.
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Члaн 12.

Прaвнoм лицу или прeдузeтнику кoje при
oбaвљaњу дeлaтнoсти дoвoди дo пoнoвнoг oмeтaњa
букoм, oднoснo кoje ниje испoштoвaлo мeрe зaбрaнe
и oгрaничeњa прoписaнe oвoм Oдлукoм, нaдлeжни
инспeктoр мoжe рeшeњeм нaрeдити слeдeћe мeрe
oгрaничeњa и зaбрaнe:
1. зaбрaну извoђeњa и eмитoвaњa музичкoг
прoгрaмa у билo кoм oбjeкту у пeриoду oд 23,00 дo
6,00 сaти нajдужe дo 30 дaнa;
2. дa сe eмитoвaњe музикe у oбjeктимa кojи
нису приврeмeнoг кaрaктeрa извoди сa зaтвoрeним
прoзoримa и врaтимa, у пeриoду oд 22,00 дo 6,00
сaти.
Члан 13.
Уколико правно или физичко лице сматра да
је изложено прекомерној буци од стране другог
правног или физичког лица и достави писмену
пријаву у том смислу инспектор за заштиту животне
средине је дужан да изврши надзор и о томе сачини
записник. На основу увида на лицу места инспектор
налаже мерење буке.
Правно или физичко лице које је ималацкорисник извора буке дужно је да Извештај о
мерењу буке достави инспектору у року од 30 дана
од дана пријема налога о мерењу.
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Нa рeшeњe инспeктoрa мoжe сe изjaвити
жaлбa нaдлeжнoм министру у рoку oд 15 дaнa oд
дaнa приjeмa рeшeњa.
Жaлбa нe зaдржaвa извршeњe рeшeњa.
VI КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 18.
Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд
150.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj
приврeднo друштвo и другo прaвнo лицe aкo:
1. пoступи супрoтнo члaну 8. oвe oдлукe,
2. пoступи супрoтнo члaну 10. oвe oдлукe,
3. пoступи супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 11. oвe
oдлукe,
4. прeкрши мeрe прoписaнe рeшeњeм из
члaнa 12. oвe oдлукe.
Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe
сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм
у фикснoм изнoсу oд 25.000,00 динaрa.
Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe
сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу
oд 75.000,00 динaрa.
Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe
сe физичкo лицe нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу
oд 25.000,00 динaрa.
VII ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE

Члан 14.

Члaн 19.

Трошкови мерења буке из члана 11. ове
одлуке сноси ималац извора, уколико она прелази
ниво прописан овом одлуком.
Уколико је ниво у дозвољеним границама,
трошкови мерења буке падају на терет странке која
је пријавила буку.

Прaвнa лицa и прeдузeтници дужни су дa
усклaдe свoje пoслoвaњe, oднoснo дa прибaвe
Извeштaj из члaнa 8. oвe oдлукe у рoку oд 30 дaнa
oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.
Члан 20.

Члан 15.
Уколико правно или физичко лице које је
пријавило буку не дозволи извршење прописаних и
наложених мерења нивоа буке на одређеним и
одговарајућим мерним местима инспектор који води
поступак донеће Решење којим се поступак
обуставља.
IV НAДЗOР
Члaн 16.
Инспeкциjски нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa
oвe oдлукe врши Општинска упрaвa Књажевац,
Одељење за инспекцијске послове,инспeктoр зa
зaштиту живoтнe срeдинe у склaду сa Зaкoнoм.
Укoликo инспeктoр зa зaштиту живoтe
срeдинe, у oбaвљaњу свojих пoслoвa уoчи пoврeду
прoписa из нaдлeжнoсти другoг oргaнa, oдмaх ћe o
тoмe писaним путeм oбaвeстити нaдлeжни oргaн.
V НAДЛEЖНOСT ЗA РEШAВAНJE O ЖAЛБИ
Члaн 17.
O мeрaмa прeдузeтим у склaду сa Зaкoнoм и
oвoм oдлукoм инспeктoр дoнoси рeшeњe.

Ступањем ове Одлуке на снагу, престаје да
важи Одлука о мерама заштите од буке на
територији општине Књажевац („Сл. лист општине“,
бр. 8/95, 11/95, 5/04, 8/05).
Члан 21.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у („Сл. листу општине Књажевац“).
Број: 501- 137/2018-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
10
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број
15/2016), члана 30. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015)
и члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац,
ради усклађивања са законским прописима („Сл.
лист општине Књажевац“, број 23/2016, 27/2016 и
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28/2016), Скупштина општине Књажевац,
седници одржаној 19.02.2019. године, донела је
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на

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
Програм
пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2019.
годину, број 3315 од 24.12.2018. године, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Стандард“, Одлуком
број 3315/1 од 25.12.2018. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
III
Решење доставити: ЈКП „Стандард“
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 74/2018-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.

4. Решење доставити: ЈКП „Стандард“
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности и а/а.
Број: 38 - 6/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
12
На основу члана 14. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
производњу и снабдевање паром и топлом водом
„Топлана“ Књажевац, ради усклађивања са
законским
прописима
(„Сл.
лист
општине
Књажевац“, број 23/2016 и 3/2018) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 19.02.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
Програм
пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“
Књажевац за 2019. годину, број 17, од 17.01.2019.
године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
„Топлана“ Књажевац, Одлуком број 24/3, од
23.01.2019. године.

11

II

На основу члана 69. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016) и
члана 14. став 1. тачка 17. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Књажевац, ради усклађивања са
законским
прописима
(„Сл.
лист
општине
Књажевац“, број 23/2016, 27/2016 и 28/2016), члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), Скупштина
општине
Књажевац,
на
седници
одржаној
19.02.2019. године, донела је

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
III
Решење
доставити:
ЈКП
„Топлана“
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
архиви општине Књажевац.

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на цене услуга ЈКП
„Стандард“ Књажевац у обављању комуналних
делатности од општег интереса и то: услуге
пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода, услуге управљања и одржавања
гробља и објеката који се налазе у склопу гробља и
сахрањивања, услуге одржавања чистоће на
површинама јавне намене и одржавање јавних
зелених површина, које је усвојио Надзорни одбор
ЈКП „Стандард“ Књажевац, Одлуком број 3316/1 од
25.12.2018. године.
2.
Ценовник
услуга
за
обављање
комуналних делатности од општег интереса број
3316, од 24.12.2018. године је саставни део овог
Решења.
3. Решење ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.

Број: 023 - 5/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
13
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, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, број 15/2016), члана 14. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за производњу и снабдевање паром и
топлом водом „Топлана“ ради усклађивања са
законским
прописима
(„Сл.
лист
општине
Књажевац“, број 23/2016 и 3/2018) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), Скупштина
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општине Књажевац, на седници одржаној дана
19.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
СУБВЕНЦИОНИСАЊА
ЈKП „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
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II

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

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
субвенционисања ЈКП „Топлана“ Књажевац
за
2019. годину , број 652 од 28.12.2018. године, који
је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 24/2 од
23.01.2019. 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 2019. годину („Сл. лист општине
Књажевац“, број 28/2018) , према динамици
утврђеној у Програму пословања ЈКП „Топлана“
Књажевац за 2019. годину. број 17 од 17.01.2019.
године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
IV
Решење
доставити:
ЈКП
„Топлана“
Књажевац, 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 - 8/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац

Решење доставити: Јавном предузећу за
изградњу и експлотацију РВС „Боговина“ Бор,
Општинској управи Књажевац - Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Одељењу за
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода и а/а.
Број: 023 - 1/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
15
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, 99/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 26. и члана 31. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног предузећа „Боговина“ Бор са
законом о јавним предузећима („Сл. лист општине
Књажевац“, број 1/2017) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/09 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 19.02.2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења
буџетске помоћи – субвенција
Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију
РВС „Боговина“ Бор за 2019. годину
I

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
14
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09
и 10/2015) и члана 26. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног предузећа „Боговина“ Бор са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине
Књажевац“ број 1/2017) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 19.02.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Програм
пословања Јавног предузећа за изградњу и
експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2019. годину,
број 1026/2, од 21.12.2018. године, који је усвојио
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној
21.12.2018. године, Одлуком број 1024/5.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
коришћења буџетске помоћи – субвенција Јавног
предузећа за изградњу и експлоатацију РВС
„Боговина“ Бор за 2019. годину, број 1027/2 од
27.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одобр
Одлуком број 1024/4.
II
Исплата субвенције вршиће се из буџета
града Бора, у износу од 26.500.000.00 динара и
општине Бољевац у износу од 1.000.000,00 динара.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
IV
Решење доставити: Јавном предузећу за
изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор,
Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и
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наплату локалних јавних прихода, Одељењу за
привреду и друштвене делатности Општинске
управе Књажевац и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 2/2019-01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
16
На основу члана 37. Закона о култури („Сл.
гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 –
испр.), члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта
Завичајног музеја у Књажевцу ради усклађивања са
законским
прописима
(„Сл.
лист
општине
Књажевац“, број 25/2016 и 28/2016) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), Скупштина
општине
Књажевац,
на
седници
одржаној
19.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Завичајног музеја у Књажевцу
1.
Александар Ристић, мастер историчар,
из Каличине, именује се за вршиоца дужности
директора Завичајног музеја у Књажевцу, на
мандатни период најдуже до једне године.
2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
3.
Решење доставити: именованом,
Завичајном музеју у Књажевцу и архиви општине
Књажевац.
Број: 022 - 5/2019–01
19.02.2019. године
Књажевац
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,
Игор Стевановић, с.р.
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