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На основу члана 55. Закона о водама („Сл. 
гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 
95/2018 и 95/2018 – др. закон), члана 70. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018), члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 30. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 6/2019), а након 
прибављеног Мишљења Јавног водопривредног 
предузећа „Србијаводе“, број 6224/1 од 08.07.2019. 
године, Скупштина општине Књажевац на седници 
одржаној 30.08.2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ОПЕРЕТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА  
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1. 

 
ДОНОСИ СЕ Оперативни план одбране од 

поплава за воде II реда општине Књажевац за 2019. 
годину.  

Оперативни план одбране од поплава за 
воде II реда општине Књажевац за 2019. годину, број 
325 - 10/2019-01, од 14.08.2019. године је саставни 
део ове Одлуке.  

 
2. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 325 - 10/2019 - 01                                                        
30.08.2019. године                                                                        
К њ а ж е в а ц                                   

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
2 

На основу члана 4. и члана 13. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС” 
број 88/11, 104/2016 и 95/2018), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи Службени гласник РС број 
129/07,  83/2014-др. Закон, 101/2016-др закон и 
47/2018), члана 20. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС” број 36/09,  88/2010, 14/2016 
и 95/2018) и члана 30. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Службени лист општине 
Књажевац“ број 6/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 30.08.2019. године, 
донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

O УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   

 
 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о управљању комуналним 
отпадом на територији општине Књажевац („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 4/2016 и 27/2016) у члану 9 
додају се нови ставови 4, 5 и 6  који гласе:  
 „Посуде за смеће код новизграђених 
стамбених, стамбено-пословних или пословних 
објеката обезбеђује инвеститор, односно власник 
објекта, поставља на месту које је за то одређено 
пријектном документацијом, уз обавезу одржавања и 
замене истих.  
 Посуде за смеће код новопостављених 
киоска набавља власник односно предузетник и 
доказ о томе доставља Вршиоцу делатности , уз 
обавезу одржавања и замене истих. 
 Уколико комунална инсопекција утврди да 
објекат у функцији поседује одговарајући простор, 
али посуде за смеће нису постављене, наложиће 
постављање истих.“ 
 

Члан 2. 

 У члану 11 додаје се нови став 4 који гласи:  
 „Забрањује се померање посуда за смеће са 
места које је за то одређено Планом за постављање 
посуда за смеће.“ 

 
Члан 3. 

 После члана 11 додаје се нови члан 11а који 
гласи:  

 
„Члан 11а 

 Посуде за смеће за новизграђене 
вишестамбене, стамбено-пословне или пословне 
објекте обезбеђује инвеститор, односно власник 
објекта у броју одређеним техничком документацијом 
и поставља на месту које је за то предвиђено.“ 

 
Члан 4. 

 У члану 16 после става 1 додаје се нови 
став 2  који гласи:  
 „За предузећа, друга правна лица и 
предузетнике, за које је комунална инспекција 
установила да нису у могућности да обезбеде 
простор за постављање одговарајућих посуда за 
одлагање амбалаже и других отпадака који настају у 
обављању делатности Вршилац делатности 
одредиће локацију на јавној површини за 
постављање одговарајућих посуда.“ 
 Досадашњи став 2 који постаје став 3 мења 
се и гласи:  
 „Ради обезбеђења услова којима се 
спречава растурање отпада корисници из става 1 
овог члана закључују уговор са Вршиоцем комуналне 
делатности којим се уређује време, динамика и друга 
питањау вези одвожења амбалаже и другог отпада 
који настаје у обављању делатности.“ 
 Досадашњи став 3 постаје став 4. 

 
Члан 5. 

 После члана 17 додају се два нова члана 
17а и 17б који гласе:  
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„Члан 17а 
 Организатори манифестације или других 
активности на јавним површинама дужни су да од 
Вршиоца делатности за време трајање скупова 
обезбеде довољан број посуда за смеће, да након 
окончања манифестација очисте простор на коме су 
исте одржане и да сакупљени отпад предају 
Вршиоцу делатности, сагласно закљученом уговору.  
 Организатори манифестација и других 
активности могу закључити уговор са Вршиоцем 
делатности по коме ће након окончања 
манифестација Вршиоц делатности очистити 
простор о трошку организатора.  
 Уколико организатори по завршеним 
активностима не поступе у складу са ставом 1 овог 
члана и не очисте простор на коме је манифестација 
одржава, исти ће очистити Вршилац делатности о 
трошку организатора. 
 

Члан 17б 
 Извођач радова је дужан да уговори 
транспорт и депоновање, односно одлагање 
грађевинског отпадаса локације на којој се врши 
генерисање грађевинског отпада са Вршиоцем 
делатности и доказ у томе доставиуз пријаву почетка 
извођења радова комуналној инспекцији.  
 Вршилац делатности је дужан да 
грађевински отпад одлаже на депонију грађевинског 
отпада. 
 Вршилац делатности може вршити ванредно 
изношење грађевинског отпада по посебним 
захтевима и уз посебну накнаду. 
 Вршилац делатности је дужан да без 
накнаде прихвати грађевински отпад ако га физичка 
лица довезу сопственим превозом до депоније 
грађевинског отпада, као и грађевински отпад настао 
приликом принудног извршења решења које 
спроводи Општинска управа. „ 
 

Члан 6. 

 У члану 18 у ставу 2 додаје се нова тачка 5 
која гласи:  
 „5. да у случају промене динамике 
сакупљања и одвожења отпада обавести кориснике 
о насталим променама и отпад сакупи и одвезе 
најкасније у року од 5 дана.“ 

 
Члан 7. 

 После члана 40 додаје се нови члан 40а који 
гласи:  

„Члан 40а 
 Комунални отпад на депонију може да 
довози и корисникако прибави одобрење вршиоца 
делатности и плати посебну накнаду чију висину 
одређује Вршилац делатности.  
 У случају из става 1 овог члана корисник је 
дужан да комунални отпаддовози у радно време 
депоније и исти одлаже на место које одреди 
вршилац делатности.  
 У случају одлагања отпада ван депони9је 
комунална инспекција ће наложити починиоцуда 
отпад уклони и одложи на депонију.“ 
 
 
 
 

Члан 8. 

 После члана 40а додаје се нови поднаслов: 
„VIa ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА“ и нови члан 40б 
који гласи:  
„Члан 40б 
 Корисници комуналне  услуге могу се 
континуирано у току године изјашњавати о квалитету 
пружене услуге достављањем примедби, сугестија и 
предлога преко интернет странице општине 
Књажевац.  
 Надлежна организациона јединица 
Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и 
предлозима грађана и исти доставља Општинском 
већу најасније до 01 марта текуће године за 
претходну годину. 
 Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина није задовољна пруженом 
услугом Општинско веће ће покренути поступак 
преиспитивања рада Вршиоца делатности и 
посебним актом наложити  Вршиоцу делатности да 
отклони недостатке који су наведени у изјашњавању 
корисника у року не дужем од 90 дана. 
 Уколико Вршилац делатности не поступи по 
акту из претходног става овог члана Општинско веће 
може раскинути закључен уговор о поверавању 
обављања делатности и поверити обављање 
делатности другом Вршиоцу делатности који 
испуњава услове.“  

 
Члан 9. 

 После члана 40б додаје се нови поднаслов 
„VIб СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА“ и нови члан 40в 
који гласи:  
Члан 40в 
 Скупштина општине може утврдити 
субвенционисану цену комуналне делатности, 
категорије корисника субвенционисане цене као и 
износ  субвенције за сваку категорију корисника. 
 Субвенционисани део цене Вршиоцу 
делатности надокнађује се из буџета Општине у 
периоду од 30 дана од дана истека обрачунског 
периода.  
 Надлежни орган општине доставља 
предузећу списак и подакте корисника 
субвенционисане цене са укупно исказаним износом 
субвенција до септембра текуће године за наредну 
годину“. 
 

Члан 10. 

 После члана 44 додаје се нови члан 44а који 
гласи:  
 „Члан 44а 
 Новчаном казном од 150.000,00 динара 
казниче се за прекршај Вршилац делатности за 
прекршај из члана 11 став 4 ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1 овог члана одговорно 
лице Вршиоца делатности казниће се новчаном 
казном од 25.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се правно лице новчаном казном од 150.000,00 
динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од 75.000,00 
динара. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од 25.000,00 
динара.“ 
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Члан 11. 

ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац“ је дужно да у року од 
једне године од дана ступања на снагу ове Одлуке 
изради План постављања посуда за смеће на јавним 
површинама и на површинама  зграда за колективно 
становање, у случајевима када то није одређено 
пројектом за изградњу објекта уз претходно 
прибављено мишљење Вршиоца делатности.  

План постављања посуда за смеће на 
предлог предузећа из става 1 овог члана доноси 
Општинско веће.  

Приликом израде Плана из става 1 овог 
члана предлагач је дужан да поштује принципе и 
начела о заштити животне средине, режим 
саобраћаја, мрежу подземних инсталација 
комуналне инфраструктуре, прегледност на 
раскрсницама и визуру споменика културе и 
знаменитих обележја.  

 
Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном листу општине 
Књажевац осим члана 10 којим се додаје нови члан 
44а који ступа на снагу након доношења Плана 
постављања посуда за смеће. 

 
Број: 352 – 66/2019-01                                                               
30.08.2019. године                                                                              
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 
62/2006, 65/2008 – др. Закон, 41/2009, 112/2015, 
80/2017 и 95/2018 – др. закон) и члана 30. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ број 6/2019), Скупштина 
општине Књажевац, по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за давање мишљења о 
Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Књажевац за 
2019. годину, број 320-151/2019-01 од 26.08.2019. 
године и дате сагласности на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Књажевац за 
2019. годину, од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 
320-11-6853/2019-14 од 26.08.2019. године, на 
седници одржаној дана 30.08.2019. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1. 
 

Доноси се Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Књажевац за 2019. годину.  
 
 
 
 

2. 
 

Саставни део ове Одлуке је Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Књажевац за 
2019. годину.  
 

3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 320 - 181/2019-01                                                                 
30.08.2019. године                                                                                
К њ а ж е в а ц 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО,  

Игор Стевановић, с.р. 
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