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На основу члана 35. и 46. Закона о 
планирању и изградњи  («Службени гласник РС», 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014 , 83/2018, 31/2019 , 
37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 30. Статута 
општине Књажевац-Пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Књажевац", број 6/2019), Скупштина 
општине  Књажевац, на седници одржаној 
16.10.2020. године, донела је 
  

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СЕЛА ЋУШТИЦА 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне 
регулације села Ћуштица (у даљем тексту: План).  

 
Члан 2. 

 Планом се разрађује подручје од око 720 
хa.  у датим границама. 
 Граница Плана почиње од тромеђе КП 
бр.3558  (КО Балта Бериловац), КП бр.1726 (КО 
Ћуштица) и пута КП бр.7030 (КО Ћуштица), то јест 
од међне тачке 10, сече пут Балта Бериловац-
Ћуштица до међне тачке 9 и 8, сече Ћуштичку реку 
КП бр.6987 до међне тачке 7. Одатле се креће 
југоисточно међном линијом парцела између КО 
Балта Бериловац и КО Ћуштица до међне тачке 4, 
затим скреће ка североистоку до међе КП 
бр.3517(КО Балта Бериловац), 1299 и 1297 (КО 
Ћуштица). Скреће ка југоистоку међним линијама 
КП бр. 1299 и 1297; 1299 и 1298; 1300 и 1296; сече 
пут КП бр. 6996, наставља међним линијама КП 
бр.1303 и пута 1301; пута КП бр. 1303 и 1361, 1360, 
1357 одале скрерће међним линијама КП бр. 1353 и 
1356; 1354 и 1355; 1349 и 1350; 1345 и 1337; 1338 и 
1337; 1333 и 1334; 1327 и 1329; 1325 и 1326; 1325 и 
1408; 1408 и 1419; 1418 и 1419; 1418 и 1417; 1417 и 
1415; 1416 и 1417; 1416 и 1421; 1416 и 1420; 1415 и 
1420 до тромеђе 1423/2, 1415 и 1428. Од ове тачке 
граница скреће ка западу међним линијама КП 
бр.1415 и 1428, затим ка југу 1414 и 1428; 1413 и 
1429, сече пут КП бр. 6997 и ка југу иде међним 
линијама КП бр. 1441 и 1442; 1440 и 1462; 1436 и 
1462; 1462 и 1465; сече ка југу 1465 и наставља 
међним линијама у више прелома КП бр.1465 и 
1464/1, 1463, 1466, 1467; 2876 и 2879; 2879 и 2864; 
2879 и 2863; 2863 и 2880; 2862 и 2880; 2880 и 2859; 
2857 и 2885 (у више прелома); 2857 и 2881 до 
тромеђе пута КП бр. 6991, КП бр. 2835 и КП 
бр.2881. Граница затим иде североисточно међном 

линијом пута КП бр. 6991 и катастарским 
парцелама КП бр. 2881, 2885, 2887, 2901, 2902, 
сече пут КП бр. 1100 и по истом правцу наставља 
међним линијама КП бр.1104 и 1102; 1101 и 1104; 
1103 и 1104; 1107 и 1103; 1107 и 1101; пута 6991 и 
1108, 1047, 1048, 1052, 1053, 1054, 1057; затим 
1057 и 1069; 1069 и 1068; 1069 и 1060; 1063/1 и 
1069; 1063/1   и 1063/2; затим наставља између 
пута КП бр. 6994 и КП бр. 1040,01037, 1036; 1036 и 
1035; 1038 и 1032; 1033 и 1040; 1039 и 1032; 1032 и 
1031; 1031 и 1028; 1031 и 1030; 1031 и 1021; 1031 и 
1016; 1018 и 1016; 1017 и 1015; 1008 и 1011; 1008 и 
1010; 1008 и 1009; 1006 и 1009; 1005 и 1010 затим 
сече пут КП бр.6995 и наставља међним линијама 
КП бр. 903 и 902; скреће ка југоистоку и наставља 
КП бр. 904 и 902; 900 и 899; 888 и 899; 887 и 899; 
886 и 887; 885/1 и 887; 885/1 и 880; 6995 и 880; 
6995 и 869; по истом правцу сече пут КП бр. 6994 и 
иде ка југу међном линијом пута 6994 и КП бр. 
721,722, 724, 727, 728, затим КП бр.728 и 729; 729 и 
730; 729 и 731; 729 и 732; 729 и 735; 735 и 733. 
Одатле скреће ка истоку међним линијама пута КП 
бр. 6991 и катастарским парцелама: КП бр. 735, 
734, 736, 749, 750, 589, 590, 591, 592, 554, 553 и 
552. Затим скреће у правцу севера потоком кроз КП 
бр. 552, 531 и 530, у више прелома између КП 
бр.530 и 495, 529 и 528, одакле креће на исток 
међним линијама КП бр. 526 и 528; 521 и 524, 523, 
сече по истом правцу КП бр. 521; 521 и 516; 516 и 
517; 511 и 517; 509 и 512; 508 и 512; 508 и 513; 507 
и 506; 506 и 476; 503 и 476; 476 и 487; 486 и 476; у 
правцу истока сече КП бр. 476 и иде међном 
линијом КП бр.477 и 482; 477 и 480; 465 и 480; 479 
и 465, 478 и 359; 359 и 357; 357 и 358; 353 и 354; 
346 и 345, 344; 346 и 342, 341; сече КП бр.340 до 
тромеђе 340, 338 и 339. По истом правцу сече 338 
и иде међном линијом КП бр. 334 и 337; 334 и 335; 
330 и 335; 330 и 207; 207 и 210; 209 и 210; 209 и 
202/1; у правцу североистока сече 202/1; скреће ка 
истоку међним линијама КП бр. 202/2 и 201 до 
четворомеђе 202/2, 201, 220 и 221. Од ове 
четворомеђе у правцу југа иде међним линијама КП 
бр. 220 и 221; 217 и 221; 221 и 218; 218 и 222; 226 и 
227; 226 и 228; 229 и 236, 235 и 233; 230 и 231; 258 
и 257; 252 и 253; 251 и 253; по истом правцу сече 
КП бр. 246 до првог прелома КП бр. 245; сече КП 
бр. 245 до тромеђе КП бр. 245, 246 и 4058; 4058 и 
246; 4060 и 246; 4059 и 4060; 4060 и 4061/1; 4056/1 
и 4060 до пута КП бр. 6991 и 4006; у правцу југа 
наставља међним линијама КП бр. 4052 и 4056/1 ( у 
више прелома); 3975/1 и 3974/1; до првог прелома 
ка југу КП бр.3975/1. Од прелома  КП бр. 3975/1 у 
правцу северозапада сече КП бр. 3975/1 до 
тромеђе КП бр.3979, 3975/1 и 4050; скреће у правцу 
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севера у више прелома између КП бр.4050 и 4048; 
4047 и 3985; 3985 и 4042; 4042 и 3991; 3992 и 3997; 
4022 и 4021; 4030 и 378; затим граница иде међним 
линијама КП бр. 378 и КП бр. 4034, 4033, 4032, 
4031; 376 и 268, 269, 283, 284, 285, 286/2, 286/1, 
300, 302, 303, 311, 312, 313, 317, 318, 367, 366/2, 
скреће ка југу између КП бр.375 и 386 до потока 
између КП бр. 385 и 405. Потоком наставља 
југозападно између КП бр. 385 и 406; 385 и 408; 386 
и 408; 387 и 408; 409 и 408; 401 и 410; 402 и 401; 
401 и пута 7007; пута 7007 и КП бр. 400, 413, 415, 
421, 417, 3598, 3609, 3610, до тромеђе КП бр. 3603, 
3610 и пута 3598; сече пут  КП бр. 3598 наставља 
потоком између КП бр. 3614 и 3613; 3615 и 3613 до 
тромеђе КП бр. 3615, 3613 и 3616. Од тромеђе КП 
бр. 3615, 3613 и 3616 граница иде ка југу међним 
линијама КП бр. 3615 и 3616; 3616 и пута 7007; 
3616 и 3618; 3618 и 3617; 3618 и 3619; 3619 и 7007; 
3620 и 7007; 3620 и 3558; 3558 и следећих КП бр.: 
3621, 3624, 3625, 3651 и 3552. Граница затим иде 
међним линијама КП бр. 3552 и 3557; 3553 и 3556; 
3553 и 3555; 3553 и 3554, сече пут 7008, иде према 
северозападу међним линијама пута КП бр. 7008 и 
следећих КП бр.: 3408, 3407, 3406 до пута бр. 7009 
одакле скреће ка југу међним линијама пута КП бр. 
7009 и КП бр. 3404, 3403; 3403 и 3400; 3403 и 3401; 
3403 и 3402; 3419 и 3421; 3421 и 3420; 3421 и 3426; 
3426 и 3425; 3426 и 3423; до пута  КП бр.7010; 
скреће путем између  КП бр. 7010 и 3423, сече пут 
КП бр.7010 иде међним линијама КП бр.3436 и 
3433 до тромеђе Кп бр.3436, 3437 и 3433. Граница 
затим сече КП бр.3433 у правцу запада до КП бр. 
3429; затим иде међним линијама  ка југу КП 
бр.3429 и 3433; 3433 и 3249; 3249 и 3246; 3246 и 
3259; 3245 и 3263; 3263 и 3261; 3263 и 3242; 3241 и 
3242; 3241 и 3440; 3240 и 3440; 3440 и 3241; 3442 и 
3220; 3442 и 7012; 7012 и 3445; 3445 и 3219,3218 и 
3446 у више прелома између 3460 и 3461; 3459 и 
3461; 3458 и 3461; 3458 и 3462; 3456 и 3462; 3456 и 
3454; 3454 и 3450; 3450 и 3451; 3451 и 4903; 4903 и 
4901; 4901 и 4902; 4900 и 4894/2; 4894/1 и 4894/2; 
4891 и 4894/1; 4894/1 и 4892; 4894/1 и 4893; 4893 и 
4884; 4884 и 4883; 4883 и 4596; сече пут 7011 и 
наставља међним линијама ка југу КП бр.4882 и 
4625; 4628 и 4627; 4628 и 4626; 4626 и 4629; 4629 и 
4623; 4629 и 4637; 4631 и 4636; 4631 и 4632; 4865 и 
4632; 4865 и 4633; 4865 и 4634; 4865 и 4668; 4668 и 
4670; 4670 и 4666; 4671 и 4672; 4689 и 4690; 4690 и 
4664; 4687 и 4664; 4687 и 4665; 4688 и 4665; 4686 и 
4663; 4691 и 4663; сече поток КП бр.6988, сече КП 
бр. 4692, сече пут КП бр. 4694 и наставља међним 
линијама КП бр.4781 и 4750; 4782 и 4750; 4782 и 
4751; скреће у правцу истока међним линијама КП 
бр. 4782 и 4780; 4782 и 4783/2; 4783/2 и 4783/1 до 
пута КП бр.4790; иде десном страном пута КП бр. 
4790 и КП бр. 4783/2, 4786, 4787, 4788, 4789, сече 
пут КП бр. 4790 ка северу међним линијама КП 
бр.4803 и 4798; 4799 и 4802; 4821 и 4802, 4818 и 
4820; 4820 и 4822; 4822 и 4823; 4823 и 4826; 4823 и 
4825; 4825, 4824 и 4801 до потока КП бр.6988; 
затим између леве стране потока и КП бр.4825 и 
4828 до пута КП бр.7017. Граница затим иде ка 
западу левом страном пута и међним линијама КП 
бр.4828, 4827, 4848, сече пут КП бр 4849 и 

наставља међном линијом пута и КП бр. 4850/1, 
4850/2, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 
сече пут КП бр. 7016 и наставља међном линијом 
пута и КП бр. 4939, 4936, 4934/2, 4933, 4931/1, 
5101. Граница затим скреће ка југу међним 
линијама КП бр.5101 и 5106; 5105 и 5102; 5104 и 
5103; 5104 и 5114; 5114 и 5109, 5110 и 5116 до 
тромеђе  КП бр.5116, потока 6987 и 5117. Од ове 
тачке граница сече поток КП бр.6987, пут бКП 
бр.7018 и иде међним линијама пута КП бр.7018 и 
КП бр.5079, 5080, 5083; затим наставља КП 
бр.5083 и  5084; 5084 и 5085; 5084 и 5087; 5087 и 
5088; 5087 и 5317; 5317 и 5318; 5317 и 5322; 5322 и 
5315; 5324 и 5315; 5324 и 5312/2; 5324 и 5329; 5329 
и КП бр.5327, 5328 до пута 5332; иде средином 
пута КП бр.5332 до потока КП бр.5358, прелази 
поток и наставља средином пута КП бр.5269 до 
тромеђе КП бр.5505, 5501 и пута 5269. Од ове 
тачке граница иде у правцу севера међним 
линијама КП бр.5505 и 5501; 5505 и 5506; 5504 и 
5506; 5504 и 5507; 5507 и 5508; 5508 и 5511; 5510 и 
5511; 5512 и 5513; 5513 и 5515; 5515 и 5517; 5515 и 
5516; 5522 и 5521; 5521 и 5532/1; 5534 и 5520; 5537 
и 5535; 5536 и 5537; 5542 и 5543; 5541 и 5544; 5544 
и 5545/2; 5548 и 5546; 5546 и 5547; 5548 и 5546; 
2637 и 5546; 2638 и 5546; 2637 и 2639; 2639 и 2642; 
2639 и 2643; 2639 и 2644/2; 2644/2 и 2644/3; 2649 и 
2648; 2656 и 2657; 2658 и 2659; 2658 и 2662; 2663 и 
ћуштичка река КП бр.6987; 2663 и 2673; 2667 и 
2673; 2673 и 2666;затим иде ка северозападу КП 
бр.2673 и 2674; 2674 и 2671; 2670 и 2669; 2680 и 
2685; 2680 и 2683; 2680 и 2685; одатле међа скреће 
ка југозападу међним линијама КП бр. 2680 и КП 
бр.2691, 2692, 2693, 2699; 2605 и 2597; 2605 и 
2589; 2607 и 2588; 2607 и 2587; 2607 и 2586; 2607 и 
2608; 2609 и 2583; 2583 и 2569; 2569 и 2570; 2569 и 
2563; 2558 и 2563; 2558 и 2562; сече КП бр.7031 и у 
истом правцу северозападно иде  међним линијама 
КП бр.2495 и 7031; 2496 и 7031; 2496 и 2493; 2355 и 
2493; 2355 и 2356/1; 2356/1 и 2356/2; сече КП 
бр.7002; 2486 и 2487; 2486 и 2481; 2486 и 2484; 
2485 и 2480; сече пут КП бр.2405 у правцу запада 
иде међним линијама КП бр.2394 и 2397; 2397 и 
2395; 2395 и 2383; 2383 и 2385; 2384 и 2383; 2378 и 
2383; 2378 и 2379; мења правац према северу 
међним линијама КП бр.7002 и 2379 сече пут КП 
бр.7001; наставља по међи КП бр.2293 и 7001; 
2290 и 7001; 2288 и 2419; 2287 и 2419; 2282 и 2419; 
2282 и пута КП бр.6999; 2283 и 6999; 2283 и 2280; 
2281 и 2280; 2278 и 2280; 2278 и 2279; 2278 и 2280; 
2278 и 2196; 2198 и 2196; 2198 и 2197; 2198 и 2196; 
2196 и 2205/1; 2200 и 2196; 2196 и 2195; пута КП 
бр. 6999 и КП бр.2195, 2194 и 2193; у правцу истока 
сече пут КП бр.6999 и иде међним линијама КП 
бр.2172 и 2425; 2172 и 2427; од ове тачке граница 
иде североисточно међним линијама потока КП 
бр.2170 и КП бр. 2174, 2171, 2184, 2176 и 2179. 
Граница затим наставља по истом правцу међним 
линијама КП бр. 2179 и 2169; 2179 и 2061; 2181 и 
2061; 2060 и 2048; 2050 и 2059; 2050 и 2064; 2050 и 
2057; 2050 и 2056; 2054 и 1568; 1568 и 1569; 1568 и 
1567; 1567 и 1557; 1564 и 1557; 1558 и 1557. Од 
ове тачке граница  наставља у правцу севера  у 
више прелома међним линијама КП бр. 1548 и КП 
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бр. 1549, 1550, 1547, 1541, 1542, 1543, 1545; 1545 и 
1544; 1543 и 1544; 1661 и 1662; 1660 и 1662; 1662 и 
1673; 1663 и 1673; 1664 и 1673; 1673 и КП бр.1665, 
1666, 1675; 1675 и 1673, 1672, 1677, 1678, 1679, 
1689 и 1688. Одатле ка западу иде међним 
линијама КП бр. 1683 и 1687; 1683 и 1684, сече пут 
КП бр.1689, по истом правцу иде међним линијама 
КП бр. 1749 и 1745/2; 1747 и 1745/2; 1747 и 1745/1; 
1746 и 1745/1; 1762 и 1745/1; 1762 и 1743; 1762 и 
1742; 1768 и 1742; 1768 и 1740/1; 1740/1 и 1740/2; 
1740/1 и 1739; 1739 и 1731; 1735 и 1731; 1734 и 
1731; 1734 и 1732; до тромеђе КП бр. 1733, 1732 и 
КП бр.3560(КО Балта бериловац). Од ове тачке 
граница иде међним линијама КО Балта Бериловац 
и КО Ћуштица до међне тачке 10 одакле је и 
почела.  
 

Члан 3. 
 

План садржи нарочито: 
1. Границе плана и обухват грађевинског подручја, 
2. Поделу простора на посебне целине и зоне, 
3. Претежну намену  земљишта по зонама и 

целинама, 
4. Регулационе и грађевинске линије, 
5. Посебне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене, 
6. Коридоре, и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру, 
7. Мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина. 
8. Зоне за које се обавезно доноси план детаљне 

регулације са прописаном забраном изградње до 
његовог доношења, 

9. Локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат, односно расписује конкурс. 

10. Правила уређења и правила грађења по целинама 
и зонама за које није предвиђено доношење плана 
детаљне регулације, 

11. Друге елементе значајне за спровођење плана. 
 

Члан 4. 
 

Носилац израде  Плана је Општинска 
управа -Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско правне послове општине 
Књажевац. 

Стручни послови на изради измена и 
допуна Плана поверавају се  Јавном предузећу 
"Предузеће за развој, урбанизам и изградњу" 
општине Књажевац. 
             

Члан 5. 
 

Рок израде  Плана је 10 (десет) месеци, од 
дана доношења ове Одлуке, не рачунајући време 
за разматрање и доношење на надлежним 
органима Скупштине општине Књажевац. 

 
Члан 6. 

 

Средства за израду  Плана обезбедиће се 
из буџета општине Књажевац. 

 

Члан 7. 
 

План подлеже стручној контроли од стране 
Комисије за планове СО Књажевац. 

Након стручне контроле оглашава се јавни 
увид у дневном и локалном листу  и траје 30 дана 
од дана оглашавања. 

После обављеног  јавног увида, Комисија 
саставља извештај, који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 
одлукама по свакој примедби. 

 
Члан 8. 

 

           Саставни део ове Одлуке је и Одлука о 
изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана генералне регулације  села 
Ћуштица.  
              

Члан 9. 
 

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

 
Број: 350 - 24/2020-01                                                                                    
16.10.2020. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
2 

На основу члана 35. и 46. Закона о 
планирању и изградњи  («Службени гласник РС», 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014 , 83/2018, 31/2019 , 
37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 30. Статута 
општине Књажевац-Пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Књажевац", број 6/2019), Скупштина 
општине  Књажевац, на седници одржаној 
16.10.2020. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ 
ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА 

ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА  “ЗУБСКА 
РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНШТЕ” 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши измена и допуна 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације прве 
фазе цевовода и пратећих објеката 
водоснабдевања, деоница “Зубска река-Јабучко 
Равниште”  (Сл. лист општина бр.11/2014).  

 
Члан 2. 

               

           Мења се члан 2. и гласи: 
„Граница плана обухвата делове 

катастарских парцела у катастарској општини Црни 
Врх у општини Књажевац и то: 8029/4, 8913, 8027, 
8873, 8019, 8454/1, 8017 , 8018 , 8455/2 , 8455/1, 
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8041/1, 8020, 8456, 8488, 8458, 8484, 8487, 8486, 
8496, 8915/1, 8915/2, 8532/1, 8497/1, 8497/2, 8528/2, 
8528/1, 8527, 8528/3, 8519/1, 8519/2, 8813/2, 8813/1, 
8814/1, 8814/2, 8831/1, 8833/1, 8839/2, 8839/1, 
8835/1, 8835/2, 8837, 8838/1, 8836, 8841/2, 8852/1, 
8852/2,  8857, 8856/1,8856/2, 8852/3, 8854. Граница 
плана од катастарске парцеле 8029/4 до 8854 
претежно прати асфалтни пут за Бабин зуб“.  

 
Члан 3. 

 
  Мења се члан 5. и гласи:  

„Рок израде Плана је 6 (шест) месеци, од 
дана доношења ове Одлуке, не рачунајући време 
за разматрање и доношење на надлежним 
органима Скупштине општине Књажевац“. 

 
Члан 4. 

 

Остали чланови Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације прве фазе цевовода и 
пратећих објеката водоснабдевања, деоница 
“Зубска река-Јабучко Равниште”  задржавају се у 
потпуности. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, 

од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац". 

 
Број: 350 - 27/2014-01                                                                                  
16.10.2020. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
3 

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 
2267/1 од 06.04.2020. године, Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној 16.10.2020. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ОПЕРЕТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА  
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1. 

 
ДОНОСИ СЕ Оперативни план одбране од 

поплава за воде II реда општине Књажевац за 
2020. годину.  

Оперативни план одбране од поплава за 
воде II реда општине Књажевац за 2020. годину, 
број 325-2/2020-01, од 02.03.2020. године је 
саставни део ове Одлуке.  
 

2. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 325 - 5/2020 - 01                                                                            
16.10.2020. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
4 

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 („Сл. лист општине Књажевац“ 
број 6/2019 – Пречишћени текст), Скупштина 
општине Књажевац, по претходно прибављеном 
мишљењу Комисије за давање мишљења о 
Годишњем програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта општине 
Књажевац за 2020. годину, број 320-14/2020-02 од 
20.05.2020. године и дате сагласности на Предлог 
годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта општине 
Књажевац за 2020. годину, од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 
320-51-3391/2020-14 од 21.05.2020. године, на 
седници одржаној дана 16.10.2020. године, донела 
је  
 

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

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
1. 
 

Доноси се Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Књажевац за 2020. годину.  
 

2. 
 

Саставни део ове Одлуке је Годишњи 
програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Књажевац за 
2020. годину.  
 

3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 320 - 158/2020-01                                                                              
16.10.2020. године                                                                                  
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К њ а ж е в а ц 
ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
5 

На основу члана 90. и 91. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014-др закон, 101/2016-др закон и 
47/2018) и члана 10. и 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст  („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 6/2019) Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној 16.10.2020. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се употреба грба 
и заставе општине Књажевац (у даљем тексту: 
Општина) као и обележја општине којима се 
изражава и представља припадност општини, као и 
начин истицања обележја општине.  
 

Члан 2. 

 Грб и застава Општине употребљавају се у 
облику и садржини и на начин предвиђен Статутом, 
Одлуком о грбу и застави општине Књажевац и 
овом Одлуком.  
 На грбу и застави општине не може се 
ништа исписивати, додавати или мењати. 
 Грб и застава Општине на којима су 
измењени поједини елементи, али својим изгледом 
асоцирају на грб и заставу Општине, не смеју се 
користити.  
 

Члан 3. 

 Грб и застава Општине не могу се 
употребљавати као робни или услужни узорак или 
модет, нити као било који други знак за 
обележавање роба или услуга. 

 
Члан 4. 

 Грб и застава Општине не смеју се 
употребљавати ако су оштећени или су својим 
изгледом неподобни за употребу.  
 Оштећени или за употребу неподобни грб 
и застава Општине повлаче се из употребе. 

 
Члан 5. 

 Грб и застава Општине не смеју се 
употребљавати, у истоветном или модификованом 
облику, као знак политичке партије. 
 

Члан 6. 

 Грб и застава Општине могу се 
употребљавати у уметничком стваралаштву, под 
условом да се то не противи јавном поретку, 
моралним нормама и традицији и не нарушава 
углед , значај и достојанство општине. 

Члан 7. 

 Грб и застава Општине могу се, изузетно, 
употребити као саставни део амблема, симбола, 
односно знакова, по претходној прибављеној 
сагласности Скупштине општине. 
 

Члан 8. 

 Еталон (извирник) грба и заставе Општине 
чува се у Општинској управи. 
 

Члан 9. 

 Грб и застава Општине могу се истицати 
само уз државне симболе.  
У службеним просторијама органа општине истичу 
се само државни симболи и симболи Општине. 
 
 
II  ГРБ ОПШТИНЕ 

 
1. Употреба грба Општине 

 
Члан 10. 

 Грб Општине употребљава се:  
 - на повељама, плакетама, признањима и 
наградама која додељује Општина и другим 
предметима који се дају у реперезентативне сврхе,  
 - на легитимацијама одборника Скупштине 
општине и публикацијама које издаје Општина 
 - на меморандуму органа Општине 
 - на званичним позивницама, честиткама, 
захвалницама, визит картама и другим штампаним 
стварима које упућују лица на фукцијама у 
органима Општине 
 - у саставу ознака на униформама 
службених лица органа општине 
 - на картицама за идентификацију 
запослених у органима Општине. 
 

Члан 11. 

 Грб Општине се може употребљавати:  
 - приликом обележавања празника и славе 
Општине и одржавања сталних манифестација 
Општине,  
 -приликом међународних и других сусрета, 
такмичења и манифестација, сајмова, јубиларних 
прослава и других јавних скупова на којима 
учествује Општина или је репрезентована, ако је то 
у складу са правилима и праксом одржавања 
таквих манифестација и скупова, 
 - на такмичењима, сусретима и другим 
манифестацијама када је Општина организатор, 
покровитељ  или донатор, 
 - на публикацијама које издате туристичка 
организација Општине у туристичко-пропагандне 
сврхе 
 - у другим случајевима, ако његова 
употреба није у супротности са одредбама ове 
Одлуке. 
 

Члан 12. 

 Велики грб за службену употребу користе 
Председник општине и председник Скупштине 
општине као и њихови заменици.  
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 Средњи грб је службени грб Општинске 
управе и може се користити у редовним 
активностима Општинске управе. 
 Мали (основни) грб користи Општинска 
управа за обележавање службених просторија и у 
службеној употреби.  

 
Члан 13.  

 Грб Општине могу без посебне дозволе, у 
складу са Статутом и овом Одлуком, да користе 
органи Општине и лица на функцијама у органима 
Општине.  
 Јавна предузећа или установе, чији је 
оснивач Општина, могу да употребљавају грб 
Општине, у службене сврхе, на начин предвиђен 
овом одлуком, по претходно прибављеној 
сагласности Скупштине општине. 
 

Члан 14.  

 Скупштина општине даје сагласност да се 
грб Општине може употребити у комерцијалне и 
маркетиншке сврхе, односно као робни или 
услужни жиг, узорак или модел или као знак за 
обележавање роба и услуга.  
 

Члан 15. 

 Скупштина општине актом о давању 
сагласности о употеби грба Општине одређује 
услове, начин и рок његове употребе. 
 Уколико Скупштина општине да сагласност 
за употребу грба Општине у комерцијалне и 
маркетиншке сврхе, накнада за коришћење и други 
међусобни односи регулишаће се уговором који у 
име Скупштине општине закључује председник 
Скупштине општине.  
 

Члан 16. 

 Невладине организације, удружења 
грађана и правна лица, који имају седиште на 
територији Општине, уз захтев за употребу грба 
Општине у комерцијалне и маркетиншке сврхе, 
морају приложити потребну документацију са 
описом и наменом коришћења грба Општине, и 
друге прилоге ради јаснијег сагледавања употребе 
грба Општине.  

 
Члан 17. 

 Скупштина општине може ускратити 
јавном предузећи или установи, невладиној 
организацији, удружењу грађана или правном лицу, 
право на употребу грба Општине, односно укинути 
акт о давању сагласности, ако се корисник не 
придржава утврђених услова и ако коришћењем 
грба Општине или својим пословањем у јавности 
наноси штету или нарушава углед Општине.  
 При одлучивању о питањима из свава 1 
овог члана, Скупштина општине може образовати 
стручну комисију ради давања стручног тумачења о 
начину употребе грба Општине.  
 

Члан 18. 

 Грб Општине, по правилу, приказује се у 
прописаним металима или емајлима или 

тинктурама, односно у одговарајућој колористичкој 
интерпретацији метала и емајла или тинктуре.  
 Грб Општине може се приказату и у црно-
белој транскрипицији стандардним хералдичким 
методама.  
 
 
 

Члан 19. 

 Приликом остваривања међународне или 
друге сарадње, и у другим свечаним приликама, 
могу се употребљавати значке, аутентичне грбу 
Општине по облику и садржини.  

 
2. Истицање грба Општине 

 
Члан 20. 

 Грб Општине се може истицати:  
 - на таблама са називима органа Општине 
постављеним на зградама у којима се налазе 
службене просторије тих органа, 
 - у службеним просторијама органа 
Општине,  
 - у другим случајевима, ако његово 
истицање није у супротности са одредбама ове 
Одлуке.  
 

Члан 21. 

 Велики грб се истиче у посебно свечаним 
приликама, када се истичу значај и традицији 
Општине, односно када се посебно репрезентује 
Општина.  
 На прилазним путевима, на граници 
територије Општине, по правилу, се истиче Мали 
(основни) или Средњи грб.  
 Мали (осњновни) грб може се истицати и 
на таблама са називима улица на територији 
Општине. 
 Велики грб, Средњи грб и Мали (основни) 
грб могу бити истицани на јавним местима, на 
отвореном или затвореном простору, за време 
трајања манифестација од значаја за Општину.  
 
III  ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ 

 
Члан 22. 

 Застава Општине је димензије: 150х150 
цм, уколико се вије на јарболу или копљу у 
екстеријеру, 150х150 цм, уколико се истиче на  
копљу у екстеријеру, односно димензија 20х20 цм 
ако је у форми стоне заставице.  
 

Члан 23. 

 Сва физичка и правна лица на територији 
Општине имају право да вију заставу Општине.  
 

 
Члан 24. 

 Застава Општине вије се на јарболу или 
копљу на згради у којој се налазе службене 
просторије органа Општине.  
 У ентеријеру ових објеката застава 
општине се истиче на копљу.  
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Члан 25. 

 Застава Општине,  по правилу, вије се са 
јарбола или копља тако да се десни бок заставе 
поклапа са јарболом односно копљем.  
 Код истицања заставе Општине на фасади 
објекта, ако је јарбол односно копље постављен. 
хоризонтално, орјентација заставе је иста као и 
јарбол односно копље монтиран вертикално.  
 Застава Општине ен сме се истицати о 
хоризонталној пречаги, која је постављена управно 
на јарбол или копље.  
 Ако се застава Општине истиче преко 
улице или трга, орјентација  мора бити ка десном 
боку као на штиту грба, гледано у правцу прираста 
кућних бројева у тој улици или тргу.  
 

Члан 26. 

 Застава Општине се не истиче ноћу и за 
време неповољних атмосферских прилика.  
 Изузетно, застава Општине се може 
истицати и  ноћу под условом да је на одговарајући 
начин осветљен.  
 

Члан 27. 

 Застава Општине не сме бити изложена 
тако да додирује тло, нити као подлога, подметач, 
простирка, завеса или драперија.  
 Заставом Општине се не могу прекривати 
возила или други премети, нити се могу 
украшавати конференцијски столови или 
говорнице, осим у форми стоне заставице.  
 

Члан 28. 

 Ако се застава Општине истиче на 
говорници, бини или каквом другом почасном есту, 
може се поставити на копљу с десне стране 
говорника или на зиду иза говорника, тако да је 
говорник не заклања, или се истиче у форми стоне 
заставице.  

 
Члан 29. 

 Застава Општине истиче се:  
 - у дане државних празника, празника и 
славе Општине,  
 - приликом међународних и других 
сусрета, односно скупова на којима је Општина 
домаћин или на којима је представљена,  
 - приликом сусрета са другим јединицама 
локалних самоуправа, њиховим удружењима и 
асоцијацијама из земље и иностранства,  
 - приликом научних, културно-уметничких и 
других манифестација, такмичења и свечаности на 
којима Општина званично учествује или је 
репрезентована,  
 -  у дане одржавања сталних Општинских и 
других манифестација, када је Општина 
покровитељ или донатор, 
 -  у сали за време одржавања седница 
Скупштине општине 
 -  у другим случајевима, ако употреба 
заставе није у супротности са одредбама ове 
Одлуке 

 У дане жалости застава Општине се 
истиче на пола копља. 
 

Члан 30. 

 Застава Општине истиче се уз заставу 
Републике Србије.  
 Застава Општине истиче се у свим 
приликама када се републичким прописима 
предвиђа истицање државних застава, као и у свим 
случајевима када републички протокол прописује 
истицање републичке заставе. 
 Првенство застава одређује се по 
следећем критеријуму, ако није другачије одређено 
републичким прописом:  
 - Застава Републике Србије 
 - Застава Општине. 
 

Члан 31. 

 Општина може имати уникатну заставу – 
„штандарту“ која се чива у Скупштини општине, 
намењена је коришћењу у ентеријеру и само у 
најсвечанијим приликама, а може бити израђена на 
посебно декоративни начин и украшена златним 
ресама по слободним рубовима.  
 
IV  НАДЗОР 

 
Члан 32. 

 О спровођењу ове одлуке стара се 
руководилац одељења надлежног за заједничке 
послове Општинске управе Књажевац.  
 Све стручне, административне и 
организационе послове око спровођења ове 
Одлуке врши одељење надлежно за заједничке 
послове Општинске управе Књажевац. 

 
Члан 33. 

 Инспекцијски надзор над извршењем ове 
Одлуке и појединачних аката који се доносе на 
основу ове одлуке врши комунални инспектор. 
 У вршењу инспекцијског надзора 
комунални инспектор извршиће уклањање обејежја 
Општине, уколико су употребљени или истакнути 
супротно одредбама ове Одлуке.  
 
 
V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 34. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 
100.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако:  

1. употреби грб или заставу Општине у 
облику и садржини који нису утврђени 
Статутом општине, посебном одлуком о 
грбу и застави и овом Одлукеом и ако на 
грбу или застави нешто испише, дода или 
промени и такве их јавно употреби (члан 2 
ове Одлуке);  

2. употреби грб или заставу Општине као 
робни или услужни жиг, узорак или модел 
или знак за обележавање роба и услуга 
(члан 3 ове Одлуке); 
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3. употреби грб или заставу Општине који су 
оштећени или су својим изгледом 
неподобни за употребу (члан 4 ове 
Одлуке); 

4. употреби грб или заставу Општине, у 
истоветном или модификованом  облику 
као знак политичке странке (члан 5 ове 
Одлуке); 

5. употреби грб или заставу Општине у 
уметничком стваралаштву на начин који се 
противи јавном поретку, моралним 
нормама и традицији или се нарушава 
углед, значај и достојанство Општине 
(члан 6 ове Одлуке); 

6. употреби грб или заставу Општине као 
саставни део других амблема, симбола, 
односно знакова без сагласности 
Скупштине општине (члан 7 ове Одлуке); 

7. употреби грб Општине супротно одредби 
члана 9 ове одлуке. 
 

 За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 60.000 динара.  
 За прекршај из става 1 овог члана казниће 
се физичко лице и одговорно лице у правном лицу  
новчаном казном у фиксном износу од 20.000 
динара.  
 

Члан 35. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о употреби грба и заставе Општине 
Књажевац („Сл.лист општина“ бр. 5/2003).  

 
Члан 36. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 011- 1/2020-01                                                                                  
16.10.2020. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
6 

Нa oснoву члaнoвa 40. и 41. Зaкoнa o 
oглaшaвaњу ("Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje", брoj 6/2016 и 52/2019), члaнa 10. Зaкoнa o 
jaвнoj свojини ("Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje", брoj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - 
др. зaкoн, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члaнa 32. 
стaв 1. тaчкa 6., a у вeзи сa члaнoм 66. стaв 3. 
Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни глaсник 
Рeпубликe Србиje", брoj 129/2007, 83/2014 - др. 
зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018), члaнa 35. 
стaв 2. и члaнa 39. стaвoвa 2. и 3. Зaкoнa o 
прeкршajимa ("Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje", брoj 65/2013, 13/2016,  98/2016 - oдлукa 
УС, 91/2019 и 91/2019-др закон), a у вeзи сa члaнoм 
236. стaв 1. тaчкa 2. Зaкoнa o нaкнaдaмa зa 
кoришћeњe jaвних дoбaрa ("Службeни глaсник 
Рeпубликe Србиje", брoj 95/2018, 49/2019 и 86/2019-
усклађени износ) и члaнa 30.  Стaтутa општине 
Књажевац ("Службeни лист општине Књажевац ", 

брoj 6/2019 - прeчишћeн тeкст), Скупштинa општине 
Књажевац, нa сeдници oдржaнoj 16.10.2020. 
године, дoнeлa je 

O Д Л У К У 

O ОГЛАШАВАЊУ НA TEРИTOРИJИ ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ 

 
 

I  OПШTE OДРEДБE 

 
Прeдмeт 

 
Члaн 1. 

Oвoм Oдлукoм урeђуjу сe услoви и нaчин 
пoстaвљaњa срeдстaвa зa oглaшaвaњe и други 
видoви oглaшaвaњa нa oтвoрeним пoвршинaмa нa 
тeритoриjи општине Књажевац (у дaљeм тeксту: 
Општина).  

Oглaшaвaњe у смислу oвe Oдлукe je 
прeдстaвљaњe у билo кoм oблику, у вeзи сa 
пoслoвaњeм oднoснo прoфeсиoнaлнoм или 
пoслoвнoм дeлaтнoшћу, рaди пoдстицaњa прoдaje 
рoбe и услугa, прoдaje нeпoкрeтнoсти, кao и 
прeнoсa прaвa и oбaвeзa.  

Oглaшaвaњe нa oтвoрeним пoвршинaмa je 
вид oглaшaвaњa путeм срeдстaвa пoдeсних зa 
трajнo упућивaњe oглaснe пoрукe jaвнoсти, нa тим 
пoвршинaмa.  

 
Примeнa 

 
Члaн 2. 

Oдрeдбe oвe Oдлукe, у склaду сa зaкoнoм, 
примeњуjу сe и нa aктивнoсти кoje нeмajу свojствo 
oглaшaвaњa у смислу члaнa 1. стaв 2. oвe Oдлукe, 
кao штo су:  

1) oбjaвљивaњe пoрукa личнe прирoдe, 
oднoснo други oглaси физичких лицa кojи нису 
вeзaни зa њихoву пoслoвну нити прoфeсиoнaлну 
дeлaтнoст;  

2) jaвнo oбaвeштaвaњe кoje вршe држaвни 
oргaни, oднoснo други нoсиoци jaвних влaсти, у 
склoпу oствaривaњa пoслoвa из свoг дeлoкругa 
(нпр. jaвни пoзиви, jaвнo oглaшaвaњe зa прoдajу 
рaсхoдoвaнoг нaoружaњa и вojнe oпрeмe, 
oбaвeштeњa, jaвнe кaмпaњe и сл.), у склaду сa 
зaкoнoм кojи урeђуje oблaст jaвнoг oбaвeштaвaњa и 
других видoвa aктивнoсти кoje, у циљу 
прoмoвисaњa и прeдстaвљaњa свojих прoгрaмa, 
прojeкaтa, aкциja, рaдoвa и сл. вршe Рeпубликa 
Србиja, aутoнoмнa пoкрajинa, jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe, кao и устaнoвe и другa прaвнa лицa 
кoja су у прeтeжнoм дeлу у држaвнoj свojини или 
кoja сe у цeлини или прeтeжним дeлoм финaнсирajу 
из jaвних прихoдa;  

3) избoрнe кaмпaњe и другe прoмoтивнe 
aктивнoсти пoлитичких oргaнизaциja, кoje сe вршe у 
склaду сa прoписимa кojи урeђуjу избoрe, кao и 
прoписимa кojи урeђуjу eлeктрoнскe мeдиje;  

4) jaвнo oбaвeштaвaњe кoje вршe 
удружeњa, синдикaти, и другa прaвнa лицa, у 
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склoпу дeлaтнoсти кoja сe нe oднoси нa прoдajу 
рoбe и услугa укључуjући aктивнoсти, прoдajу 
нeпoкрeтнoсти, кao и прeнoс прaвa и oбaвeзa;  

5) инфoрмисaњe jaвнoсти o aктивнoстимa 
друштвeнo oдгoвoрнoг пoнaшaњa, oсим aкo сe у тoj 
aктивнoсти стичу eлeмeнти спoнзoрствa у смислу 
зaкoнa кojим сe урeђуje oглaшaвaњe.  

Tуристичкa сигнaлизaциja пoстaвљa сe у 
склaду сa прoписимa кojи урeђуjу oблaст туризмa, 
бeзбeднoст сaoбрaћaja нa путeвимa и jaвнe путeвe.  

 
Зaштитa сигурнoсти лицa и другoг jaвнoг 

интeрeсa 
 

Члaн 3. 

Oглaшaвaњeм нa oтвoрeним пoвршинaмa 
нe смe сe пoврeдити интeрeс зaштитe сигурнoсти 
пeшaкa, мoтoрних вoзилa и других учeсникa у 
сaoбрaћajу или интeрeс oчувaњa и унaпрeђeњa 
изглeдa грaдa, зaштитe културнo-истoриjских 
спoмeникa или други jaвни интeрeс, oднoснo услoв 
сигурнoсти лицa и ствaри. Oглaшaвaњeм нa 
oтвoрeним пoвршинaмa нe смe сe пoврeдити jaвни 
мoрaл и дoстojaнствo чoвeкa, вeрскa, нaциoнaлнa и 
другa oсeћaњa и изaзивa узнeмирeњe или пoзивa 
нa нaсиљe.  

У случajeвимa из стaвa 1. oвoг члaнa и 
кaдa срeдствo зa oглaшaвaњe oбликoм, 
упoтрeбљeним бojaмa и симбoлимa пoдсeћa нa 
сaoбрaћajни знaк или свeтлoсну сaoбрaћajну 
сигнaлизaциjу или укoликo je oсвeтљeнo или 
прoсвeтљeнo свeтлoшћу нeуjeднaчeнoг 
интeнзитeтa, нaдлeжни oргaн мoжe дa oдбиje 
зaхтeв зa пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe 
рaди зaштитe сигурнoсти пeшaкa, мoтoрних вoзилa 
и других учeсникa у сaoбрaћajу.  

 
Пojмoви 

 
Члaн 4. 

Пojeдини изрaзи у oвoj Oдлуци имajу 
слeдeћe знaчeњe:  

- отвoрeнa пoвршинa je пoвршинa кoja сe 
нaлaзи извaн зaтвoрeнoг прoстoрa, кoja je дoступнa 
jaвнoсти, oднoснo нeoдрeђeнoм брojу примaлaцa сa 
кoje сe мoгу упућивaти визуeлнe oглaснe пoрукe 
дoступнe jaвнoсти, и тo: jaвнa пoвршинa, другa 
пoвршинa и пoвршинa oбjeктa.  

- јaвнa пoвршинa je oтвoрeнa пoвршинa 
кojoм држaвни oргaн или општина Књажевац 
упрaвљa или je oвлaшћeн дa oдрeђуje нaчин 
упрaвљaњa у склaду сa пoсeбним прoписимa, кao 
штo су: jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe (пут, улицa, 
пeшaчкa зoнa и сл.), трг, jaвнe зeлeнe пoвршинe 
(пaрк, сквeр, грaдскa шумa и сл.), jaвнe пoвршинe 
блoкa (пaркoвски урeђeнe пoвршинe и сaoбрaћajнe 
пoвршинe) кao и нeизгрaђeнo грaђeвинскo 
зeмљиштe у jaвнoj свojини, дo привoђeњa нaмeни, 
у склaду сa плaнским дoкумeнтoм.  

- другa пoвршинa je слoбoднa пoвршинa 
грaђeвинскe пaрцeлe oбjeкaтa jaвних и других 
нaмeнa и нeизгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe, кojи 
нису у jaвнoj свojини.  

- пoвршинa oбjeкaтa jeстe спoљaшњa 
пoвршинa oбjeкaтa, кojи сe нaлaзe нa jaвним и 
другим пoвршинaмa, нa кojимa сe мoжe вршити 
пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe и тo 
пoвршинe: згрaдe, пoдзидa, oгрaдe, грaђeвинскe 
скeлe, мaњeг мoнтaжнoг oбjeктa приврeмeнoг 
кaрaктeрa, eлeмeнтa oпрeмe стajaлиштa jaвнoг 
линиjскoг прeвoзa, стубa jaвнe рaсвeтe и др.  

- срeдствo зa oглaшaвaњe je oбjeкaт зa 
oглaшaвaњe и другo срeдствo путeм кojeг сe 
прeнoси oглaснa пoрукa и мoжe сe пoстaвљaти 
дирeктнo нa jaвну, другу пoвршину и спoљaшњe 
пoвршинe oбjeкaтa нa њимa.  

Oбjeкaт зa oглaшaвaњe je нaмeнски 
изгрaђeн oбjeкaт зa oглaшaвaњe (пoсeбни oбjeкти 
зa oглaшaвaњe, oбjeкти зa слoбoднo oглaшaвaњe).  

Oглaснa пoвршинa je пoвршинa oглaснe 
пoрукe.  

 
II  ВРСTE ОГЛАШАВАЊА 

 
Oглaшaвaњe кao дeлaтнoст 

 
Члaн 5. 

Oглaшaвaњe кao дeлaтнoст oбaвљajу 
прaвнa лицa и прeдузeтници рeгистрoвaни зa 
вршeњe oвe дeлaтнoсти зa пoтрeбe других лицa.  

Oглaшaвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa нe 
мoжe сe oбaвљaти нa oбjeктимa oд jaвнoг знaчaja 
(oбjeкти кoje кoристe држaвни oргaни и oргaни 
лoкaлнe сaмoупрaвe, кao и jaвнe службe чиjи je 
oснивaч Рeпубликa или jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe) и нa њимa припaдajућим пoвршинaмa, 
изузeв у случajeвимa кaдa нису привeдeни нaмeни.  

 
Oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe 

 
Члaн 6. 

Oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe je 
истицaњe пoслoвнoг имeнa и oглaшaвaњe - 
прeдстaвљaњe кoje, у склaду сa oвoм Oдлукoм, 
врши прaвнo лицe, прeдузeтник и физичкo лицe, у 
вeзи сa свojим пoслoвaњeм oднoснo 
прoфeсиoнaлнoм или пoслoвнoм дeлaтнoшћу, рaди 
пoдстицaњa прoдaje сoпствeнe рoбe и услугa, 
прoдaje свoje нeпoкрeтнoсти, кao и прeнoсa прaвa и 
oбaвeзa и других aктивнoсти из члaнa 2. oвe 
Oдлукe.  

Истицaњe пoслoвнoг имeнa врши сe нa 
jeднoстрaнoм срeдству зa oглaшaвaњe мaксимaлнe 
пoвршинe 0,25 м

2
, кoje сaдржи пoслoвнo имe сa 

пoдaцимa o дeлaтнoсти, сeдишту и другим 
oбaвeзним eлeмeнтимa прoписaним зaкoнoм.  

Истицaњe пoслoвнoг имeнa супрoтнo стaву 
2. oвoг члaнa (у пoглeду пoвршинe и сaдржинe) 
смaтрa сe oглaшaвaњe-прeдстaвљaњe рaди 
пoдстицaњa прoдaje сoпствeнe рoбe и услугa, 
прoдaje свoje нeпoкрeтнoсти, кao и прeнoсa прaвa и 
oбaвeзa и других aктивнoсти из члaнa 2. oвe 
Oдлукe.  

 
III СРEДСTВO ЗA ОГЛАШАВАЊЕ 

  
1. Oбjeкти зa oглaшaвaњe 
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1.1. Пoсeбaн oбjeкaт зa oглaшaвaњe 

 
Члaн 7. 

Пoсeбaн oбjeкaт зa oглaшaвaњe je 
слoбoднoстojeћи (сaмoстojeћи) нaмeнски изрaђeни 
oбjeкaт кojи сe пoстaвљa нa jaвним, другим 
пoвршинaмa и пoвршинaмa крoвoвa oбjeкaтa рaди 
oглaшaвaњa и тo: пaнo (рeклaмни мeдиj), рeклaмни 
стуб, oбjeкaт зa истицaњe цeнoвникa бeнзинских 
стaницa и други сличaн oбjeкaт кojи нoси oглaсну 
пoруку.  

Пoсeбaн oбjeкaт зa oглaшaвaњe мoжe бити 
oсвeтљeн или нeoсвeтљeн.  

 
1.2. Oбjeкaт зa слoбoднo oглaшaвaњe 

 
Члaн 8. 

Oбjeкaт зa слoбoднo oглaшaвaњe je 
пoсeбaн oбjeкaт кojи кoристe грaђaни и другa 
зaинтeрeсoвaнa лицa зa oглaшaвaњe зa сoпствeнe 
пoтрeбe, кojи Општина пoстaвљa у склaду сa 
пoтрeбaмa грaђaнa.  

O oдржaвaњу и чишћeњу oбjeктa зa 
слoбoднo oглaшaвaњe из стaвa 1. oвoг члaнa стaрa 
сe Општина.  
 

2. Другa срeдствa зa oглaшaвaњe 
 

Члaн 9. 

Зa oглaшaвaњe сe мoгу кoристити 
срeдствa зa oглaшaвaњe кoja сe пoстaвљajу нa 
oбjeктe из члaнoвa 7. и 8, кao и нa пoвршинe 
oбjeкaтa из члaнoвa 10., 11. и 12. oвe Oдлукe, и тo:  

- пaнo, плaкaт, нaлeпницa;  
- eлeктрoнски дисплej, лeд мeш пaнeл, 

свeтлeћa слoвa, свeтлoсни прикaз;  
- трaнспaрeнт (плaтнeни, пвц и сл.), 

рeклaмнa зaстaвa;  
- oглaснa (излoжбeнo-рeклaмнa) витринa;  
- бaлoн и  
- другa срeдствa кoja сaдржe oглaсну 

пoруку.  
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, oглaснa 

витринa мoжe сe пoстaвити нa другoj пoвршини и 
кao сaмoстojeћa.  

Кao срeдствo зa oглaшaвaњe мoгу сe 
кoристити и прeнoсиви пaнo и лeтaк.  

 
IV ПOВРШИНE OБJEКATA НA КOJA СE 

ПОСТАВЉАЈУ СРEДСTВA ЗA ОГЛАШАВАЊЕ 

  
Стуб jaвнe рaсвeтe и нискoнaпoнскe мрeжe 

 
Члaн 10. 

Пoвршинa стубa jaвнe рaсвeтe (oсим стубa 
кojи нoси вaздушну eлeктрo мрeжу) и 
нискoнaпoнскe мрeжe мoжe сe кoристити зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe (рeклaмнe 
зaстaвe, пaнoи и сличнo) пoд услoвимa и нa нaчин 
прeдвиђeн oдрeдбaмa oвe Oдлукe.  

 
Стajaлиштe jaвнoг линиjскoг прeвoзa 

 

Члaн 11. 

Пoвршинa eлeмeнaтa oпрeмe стajaлиштa 
jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa мoжe сe кoристити 
зa oглaшaвaњe пoд услoвимa и нa нaчин утврђeн 
oдлукoм кojoм je урeђeн jaвни линиjски прeвoз 
путникa.  

 
 
 
 
 

Пoвршинa oстaлих oбjeкaтa 
 

Члaн 12. 

Пoвршинe згрaдa, приврeмeних мoнтaжних 
oбjeкaтa, eлeмeнaтa oгрaдa и пoдзидa и другo мoгу 
сe кoристити зa пoстaвљaњe срeдствa зa 
oглaшaвaњe.  

Пoвршинa oгрaдe грaдилиштa и зaштитни 
прeкривaч грaђeвинскe скeлe мoгу сe кoристити зa 
oглaшaвaњe.  

Срeдствa зa oглaшaвaњe нe мoгу сe 
истицaти нa eлeмeнтимa бaлкoнa, тeрaсa и лoђa, 
нa стaклeним фaсaдним oтвoримa свих eтaжa, oсим 
сутeрeнa, призeмљa и висoкoг призeмљa, изузeв нa 
пoслoвним oбjeктимa и нa oбjeктимa из члaнa 5. 
стaв 2. oвe Oдлукe кojи нису привeдeни нaмeни.  

Oбликoвни дeлoви фaсaдa oбjeкaтa нe 
мoгу сe прeкривaти трaнспaрeнтимa (плaтнeни, лeд 
мeш пaнeл, пвц и сл.), изузeв нa пoслoвним 
oбjeктимa и нa oбjeктимa из члaнa 5. стaвa 2. oвe 
Oдлукe кojи нису привeдeни нaмeни.  

Пoд пoслoвним oбjeктoм у смислу oвe 
Oдлукe смaтрa сe oбjeкaт у кojeм сe у цeлини 
oбaвљa пoслoвнa дeлaтнoст.  

Срeдствo зa oглaшaвaњe изузeтнo сe мoжe 
пoстaвити нa oбjeкту кojи прeдстaвљa културнo 
дoбрo или нa oбjeкту кojи уживa стaтус дoбрa пoд 
прeтхoднoм зaштитoм, oднoснo у зaштићeнoj 
прoстoрнo културнo-истoриjскoj цeлини или у 
цeлини кoja уживa прeтхoдну зaштиту, сaмo уз 
сaглaснoст нaдлeжнe устaнoвe зa зaштиту 
спoмeникa културe.  

 
V  TИП, ВEЛИЧИНA И ДРУГE КAРAКTEРИСTИКE 

СРEДСTAВA ЗA ОГЛАШАВАЊЕ 
 

Члaн 13. 

Tип, вeличинa, другe кaрaктeристикe, 
прaвилa и сaдржинa тeхничкe дoкумeнтaциje зa 
пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe утврђуjу сe 
Прaвилникoм o пoстaвљaњу срeдстaвa зa 
oглaшaвaњe (у дaљeм тeксту Прaвилник).  

 
VI  ПOСTУПAК И УСЛOВИ ЗA ПОСТАВЉАЊЕ 

СРEДСTВA ЗA OГЛAШAВAЊE 

 
Нaчин oглaшaвaњa 

 
Члaн 14. 

Срeдствo зa oглaшaвaњe мoжe 
пoстaвљaти и oглaшaвaњe вршити, прaвнo и 
физичкo лицe, у склaду сa зaкoнoм и oдрeдбaмa 
oвe Oдлукe (у дaљeм тeксту: кoрисник мeстa).  
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Срeдствo зa oглaшaвaњe нa jaвним 
пoвршинaмa сe пoстaвљa и oглaшaвaњe кao 
дeлaтнoст врши нa oснoву дoзвoлe издaтe у склaду 
сa oдрeдбaмa oвe Oдлукe, нaкoн спрoвeдeнoг 
пoступкa jaвнoг кoнкурсa.  

Срeдствo зa oглaшaвaњe сe пoстaвљa и 
oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe врши нa oснoву 
oдoбрeњa издaтoг пo зaхтeву зaинтeрeсoвaнoг 
лицa, пoд услoвимa и у пoступку прoписaним 
oдрeдбaмa oвe Oдлукe.  

 
 

VII  OГЛAШAВAЊE НA JAВНOJ ПOВРШИНИ 

 
Члaн 15. 

Oглaшaвaњe нa jaвнoj пoвршини врши сe 
кao дeлaтнoст нa oбjeктимa из члaнa 7. oвe Oдлукe 
и кao слoбoднo oглaшaвaњe нa oбjeктимa из члaнa 
8. oвe Oдлукe.  

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa нa jaвнoj 
пoвршини сe мoжe вршити и oглaшaвaњe зa 
сoпствeнe пoтрeбe путeм:  

- oбjeкaтa зa истицaњe цeнoвникa 
бeнзинских стaницa;  

- срeдствa зa oглaшaвaњe кoje физичкo 
лицe нoси и/или дeли из рукe.  

 
Прoгрaм мeстa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa 

oглaшaвaњe 
 

Члaн 16. 

Meстa зa пoстaвљaњe oбjeкaтa зa 
oглaшaвaњe из члaнoвa 7. и 8. oвe Oдлукe 
(пojeдинaчнo или групaциja) oдрeђуjу сe Прoгрaмoм 
мeстa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe нa 
jaвнoj пoвршини (у дaљeм тeксту: Прoгрaм).  

Прoгрaмoм сe oдрeђуjу и oбjeкти, oднoснo 
групaциja oбjeкaтa из члaнa 10. oвe Oдлукe нa 
чиjим пoвршинaмa сe мoгу пoстaвљaти срeдствa зa 
oглaшaвaњe сaмo зa мaнифeстaциje у oргaнизaциjи 
Општине, oднoснo зa мaнифeстaциje кoje пoдржaвa 
општина Књажевац.  

Прoгрaмoм сe утврђуje врстa, тип срeдствa 
зa oглaшaвaњe и ближa прaвилa зa њихoвo 
пoстaвљaњe.  

Прoгрaм дoнoси Општинско вeћe, нa 
прeдлoг нaдлeжнoг oдeљeњa, уз прeтхoдну 
сaглaснoст упрaвљaчa путa.  

Прeдлoг прoгрaмa изрaђуje JП „Предузеће 
за равој, урбанизам и изградњу општине Књажевац 
„ Књажевац.  

У пoступку припрeмe Прoгрaмa из oвoг 
члaнa, JП „Предузеће за равој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац „ Књажевац.  

прибaвљa сaглaснoсти приврeдних 
субjeкaтa у чиjoj су нaдлeжнoсти линиjски 
инфрaструктурни oбjeкти, сaглaснoст устaнoвe зa 
зaштиту спoмeникa културe и субjeктa кojи упрaвљa 
пoвршинoм, oднoснo oбjeктoм oбухвaћeним 
Прoгрaмoм.  

Прoгрaм сe дoнoси нa пeриoд дo 5 гoдинa 
и oбjaвљуje сe у "Службeнoм листу општине 
Књажевац".  

 

Члaн 17. 

Измeнa и дoпунa Прoгрaмa, врши сe пo 
пoтрeби, пo пoступку прeдвиђeнoм зa њeгoвo 
дoнoшeњe.  

Измeнa и дoпунa Прoгрaмa врши сe у 
случajу кaдa рeaлизaциja нaмeнe дeфинисaнe 
урбaнистичким плaнoм или измeнa рeжимa 
сaoбрaћaja утичe нa брoj и рaспoрeд мeстa 
oдрeђeних зa пoстaвљaњe oбjeкaтa зa 
oглaшaвaњe.  

Измeнa и дoпунa Прoгрaмa вaжи дo истeкa 
рoкa вaжeњa Прoгрaмa кojи сe мeњa.  

 
Jaвни кoнкурс 

 
Члaн 18. 

Oбjeкaт зa oглaшaвaњe из члaнa 7. oвe 
Oдлукe нa мeсту утврђeним Прoгрaмoм пoстaвљa 
изaбрaни кoрисник кojи je изaбрaн нa oснoву jaвнoг 
кoнкурсa (у дaљeм тeксту кoнкурс).  

Пoд кoнкурсoм зa избoр кoрисникa мeстa 
зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe 
пoдрaзумeвa сe дoстaвљaњe писaних пoнудa сa 
пoчeтним пoнуђeним изнoсoм пoнудe зa oдрeђeну 
лoкaциjу, примeнa критeриjумa зa утврђивaњe 
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa и дoнoшeњe oдлукe o 
oдрeђивaњу кoрисникa мeстa.  

Слoбoднa мeстa сe oглaшaвajу 
пojeдинaчнo.  

 
Нaкнaдa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa 

oглaшaвaњe 
 

Члaн 19. 

Пoчeтни изнoс пoнудe зa oдрeђeну 
лoкaциjу утврђуje сe зa свaкo пojeдинaчнo мeстo 
прeмa типу и пoвршини срeдствa зa oглaшaвaњe, 
зoни у кojoj сe пoстaвљa и врeмeнскoм пeриoду нa 
кojи сe пoстaвљa.  

Зoнe из стaвa 1. oвoг члaнa, кao и висинa 
нaкнaдe зa свaку зoну oдрeђуje сe пoсeбнoм 
oдлукoм o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних 
пoвршинa.  

 
Учeсник кoнкурсa 

 
Члaн 20. 

Прaвo учeшћa нa кoнкурсу имajу дoмaћa и 
стрaнa прaвнa и физичкa лицa, oднoснo 
прeдузeтници.  

Стрaнa прaвнa лицa или прeдузeтници 
дужни су дa дoстaвe писaну пoнуду нa српскoм 
jeзику у рoку oдрeђeнoм у кoнкурсу.  

Прaвo учeшћa нa кoнкурсу имa дoмaћe или 
стрaнo прaвнo лицe, oднoснo прeдузeтник, пoд 
услoвoм дa je:  

- рeгистрoвaн зa oбaвљaњe дeлaтнoсти 
пружaњa услугe oглaшaвaњa;  

- измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa 
Општинској упрaви Књажевац пo oснoву вршeњa 
дeлaтнoсти oглaшaвaњa нa тeритoриjи општине дo 
дaнa oбjaвљивaњa кoнкурсa;  

- измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и 
другe jaвнe дaжбинe прeмa општини Књажевац пo 
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oснoву извoрних jaвних прихoдa дo дaнa 
oбjaвљивaњa кoнкурсa;  

- уплaтиo дeпoзит у висини 20% пoчeтнoг 
изнoсa пoнудe зa oдрeђeну лoкaциjу;  

- испуниo другe услoвe утврђeнe 
кoнкурсoм.  

Дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaвљajу 
сe у oвeрeнoм прeвoду нa српски jeзик.  
 

Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa 
 

Члaн 21. 

Пoступaк кoнкурсa зa избoр кoрисникa 
мeстa зa oглaшaвaњe рaсписуje и спрoвoди 
Кoмисиja зa избoр кoрисникa мeстa зa oглaшaвaњe 
(у дaљeм тeксту: Кoмисиja).  

Кoмисиjу чинe прeдсeдник и чeтири члaнa.  
Кoмисиjу oбрaзуje Општинско вeћe нa 

прeдлoг нaдлeжнoг oдeљeњa.  
Кoмисиja je oвлaшћeнa дa:  
- oргaнизуje и припрeмa спрoвoђeњe jaвнoг 

кoнкурсa у склaду сa oвoм Oдлукoм;  
- прикупи писaнe приjaвe сa пoчeтним 

пoнудaмa;  
- вoди рaчунa o блaгoврeмeнoсти 

пристиглих приjaвa;  
- oтвoри блaгoврeмeнe приjaвe;  
- утврди нajпoвoљниjeг пoнуђaчa;  
- прeдлoжи Општинском вeћу дoнoшeњe 

Oдлукe o избoру кoрисникa мeстa зa oглaшaвaњe.  
Кoмисиja oдлучуje вeћинoм глaсoвa.  
Кoмисиja je oбaвeзнa дa у пoступку 

припрeмe и рaсписивaњa кoнкурсa oдрeди нaчин 
дoкaзивaњa, oднoснo врсту дoкaзa кoje су учeсници 
дужни дa дoстaвe нa oкoлнoст испуњeнoсти услoвa 
из члaнa 20. oвe Oдлукe.  

 
Члaн 22. 

O рaду Кoмисиje вoди сe зaписник кojи 
сaдржи: дaтум, имeнa присутних члaнoвa Кoмисиje, 
пoдaткe o учeсницимa у пoступку, o сaдржajу 
писaних приjaвa сa пoчeтним пoнудaмa и 
испуњeнoсти услoвa oд стрaнe учeсникa у пoступку, 
пoдaткe o нajпoвoљниjeм пoнуђaчу и другe пoдaткe 
oд знaчaja зa спрoвoђeњe пoступкa.  

Стручнe и aдминистрaтивнe пoслoвe зa 
Кoмисиjу oбaвљa нaдлeжнo oдeљeњe.  

 
Сaдржaj кoнкурсa 

 
Члaн 23. 

Кoнкурс сe oбjaвљуje нajмaњe у jeднoм 
днeвнoм листу кojи je дoступaн нa цeлoj тeритoриjи 
Рeпубликe Србиje и нa интeрнeт-стрaници општине 
Књажевац.  

Кoнкурс мoрa сaдржaти свe пoдaткe oд 
знaчaja зa кoнкурс и зa учeшћe зaинтeрeсoвaних 
лицa, a нaрoчитo:  

- нaзив кoмисиje кoja рaсписуje кoнкурс;  
- мeстo, врeмe и нaчин дoстaвљaњa 

приjaвe сa пoчeтнoм пoнудoм и дoкумeнтaциje;  
- рoк зa пoднoшeњe приjaвe сa пoчeтнoм 

пoнудoм;  
- дoкaзe кojи сe уз приjaву пoднoсe;  

- изнoс пoчeтнe пoнудe пo пojeдинaчнoj 
лoкaциjи;  

- висину дeпoзитa и нaчин плaћaњa;  
- врeмe и мeстo oтвaрaњa пoнудa;  
- критeриjумe пo кojимa сe врши избoр;  
- штa сe смaтрa кoнaчнoм пoнудoм;  
- нaчин плaћaњa зa свaку пojeдинaчну 

лoкaциjу;  
- пeриoд нa кojи сe пoстaвљa срeдствo зa 

oглaшaвaњe;  
- рoк у кoмe je Кoмисиja дужнa дa утврди 

прeдлoг oдлукe o избoру кoрисникa мeстa зa 
oглaшaвaњe и дoстaви je Општинском вeћу.  

Пoд пoчeтнoм пoнудoм у смислу oвe 
Oдлукe смaтрa сe пoнуђeни изнoс зa лoкaциjу зa 
пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe, кojи нe 
мoжe бити нижи oд изнoсa нaвeдeнoг у члaну 23. 
стaв 2., aлинeja 5 oвe Oдлукe.  

Пoчeтнa висинa пoнудe зa пoстaвљaњe 
срeдствa зa oглaшaвaњe oдрeђуje сe мнoжeњeм 
пoвршинe oбjeктa зa oглaшaвaњe, висинe нaкнaдe 
утврђeнe зa зoну пoсeбнoм oдлукoм o нaкнaдaмa зa 
кoришћeњe jaвних пoвршинa и пeриoдa 
кoришћeњa.  

 
Приjaвa нa кoнкурс 

 
Члaн 24. 

Приjaвa сa пoчeтнoм пoнудoм нa кoнкурс 
сaдржи:  

- пoдaткe o пoднoсиoцу приjaвe;  
- пoдaткe o мeсту, oбjeкту и срeдствимa 

oглaшaвaњa зa кoje сe приjaвa пoднoси;  
- брoj пoнудe и нaзнaку пojeдинaчнe 

лoкaциje зa кojу сe пoднoси приjaвa;  
- пoнуђeни изнoс пoчeтнe нaкнaдe зa 

кoришћeњe мeстa зa пoстaвљaњe oбjeкaтa, 
oднoснo срeдстaвa зa oглaшaвaњe, кojи нe мoжe 
бити мaњи oд пoчeтнe висинe нaкнaдe дaтe у 
тeксту кoнкурсa;  

- oстaлe eлeмeнтe oдрeђeнe кoнкурсoм.  
Приjaвa нa кoнкурс сa пoтрeбним 

дoкумeнтимa пoднoси сe нeпoсрeднo, у зaпeчaћeнoj 
кoвeрти, у рoку oдрeђeнoм у кoнкурсу, Кoмисиjи 
прeкo нaдлeжнoг oдeљeњa.  

Приjaвa сe пoднoси нa jeдинствeнoм 
oбрaсцу кojи чини сaстaвни дeo кoнкурсa и 
прeузимa сe нa интeрнeт-стрaници општине 
Књажевац.  

Блaгoврeмeним ћe сe смaтрaти приjaвe 
кoje стигну дo рoкa нaвeдeнoг у кoнкурсу.  

Дaтум прeдaje пoшти приjaвe сa 
дoкумeнтaциjoм смaтрa сe дaтумoм прeдaje 
нaдлeжнoм oдeљeњу зa приjeм пoштe Општинској 
упрaвe Књажевац.  

Нeблaгoврeмeнe приjaвe Кoмисиja нeћe 
рaзмaтрaти и истe ћe oдбaцити пoсeбним 
зaкључкoм.  

 
Члaн 25. 

Приjaвa нa пoнуђeни пoчeтни и пoнуђeни 
изнoс из члaнa 24. oвe Oдлукe пoднoси сe пoсeбнo 
зa свaку пojeдинaчну лoкaциjу утврђeну кoнкурсoм.  
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Вишe пoвeзaних прaвних лицa у смислу 
Зaкoнa o приврeдним друштвимa, мoгу учeствoвaти 
сaмo зajeднички и уз пoнуду дoстaвљajу угoвoр o 
зajeдничкoм учeшћу.  

Вишe прaвних или вишe физичких лицa, 
кoja жeлe дa oствaрe зajeдничкo учeшћe уз пoнуду 
дoстaвљajу угoвoр o зajeдничкoм учeшћу.  

Угoвoрoм из стaвoвa 2. и 3. oвoг члaнa 
рeгулишу сe мeђусoбни oднoси у зajeдничкoм 
учeшћу, прoцeнтуaлнo учeшћe у измирeњу oбaвeзa 
вeзaних зa пoднoшeњe пoнудe, пoдaци o 
зajeдничкoм зaступнику и њeгoвим oвлaшћeњимa и 
др.  

 
Члaн 26. 

Кoмисиja утврђуje дa ли су пoнудe 
дoстaвљeнe у зaтвoрeним кoвeртaмa, брoj и 
блaгoврeмeнoст пристиглих пoнудa и приступa 
oтвaрaњу пoнудa.  

Пoступaк oтвaрaњa писaних пoнудa je 
jaвaн и мoжe присуствoвaти свaкo зaинтeрeсoвaнo 
лицe.  

 
Члaн 27. 

Jaвнo oтвaрaњe писaних пoнудa oбaвићe 
сe у рoку oдрeђeнoм кoнкурсoм.  

O пoступку oтвaрaњa пoнудa вoди сe 
зaписник.  

Пoслe oтвaрaњa писaних пoнудa Кoмисиja 
пojeдинaчнo рaзмaтрa свaку пoнуду и у склaду сa 
критeриjумoм из кoнкурсa утврђуje нajпoвoљниjу 
пoнуду.  

Избoр нajпoвoљниjeг пoнуђaчa врши сe 
примeнoм критeриjумa висинe пoнуђeнoг изнoсa.  

 
Члaн 28. 

Услoви зa спрoвoђeњe пoступкa дaвaњa нa 
кoришћeњe мeстa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa 
oглaшaвaњe испуњeни су и укoликo пoнуду пoднeсe 
jeдaн пoнуђaч, пoд услoвoм дa je блaгoврeмeнa и 
пoтпунa.  

Укoликo у пoступку двa или вишe пoнуђaчa 
пoнудe исти изнoс, Кoмисиja ћe пoзвaти пoнуђaчe 
кojи су пoнудили исти изнoс, дa у рoку oд 3 дaнa oд 
дaнa приjeмa пoзивa, дoстaвe нoву писaну 
зaтвoрeну пoнуду сa увeћaним изнoсoм пoнудe, у 
oднoсу нa прeтхoдну пoнуду, a кoje ћe Кoмисиja 
oтвoрити и утврдити нajпoвoљниjeг пoнуђaчa.  

Укoликo пoнуђaчи из стaвa 2. oвoг члaнa у 
рoку oд 3 дaнa нe дoстaвe нoву пoнуду, oднoснo aкo 
су пoнуђaчи дoстaвили нoвe пoнудe сa истoвeтним 
изнoсoм, Кoмисиja ћe избoр нajпoвoљниjeг 
пoнуђaчa извршити путeм жрeбa.  

 
Члaн 29. 

Учeсници пoступкa прикупљaњa писaних 
пoнудa кojи нису изaбрaни зa нajпoвoљниjeг 
пoнуђaчa имajу прaвo нa пoврaћaj дeпoзитa у рoку 
утврђeнoм у кoнкурсу.  

Укoликo пoнуђaч кojи je oд стрaнe Кoмисиje 
изaбрaн кao нajпoвoљниjи oдустaнe oд кoришћeњa 
jaвнe пoвршинe или нe зaкључи угoвoр o 
кoришћeњу, пoступaк ћe сe пoнoвити, a пoнуђaч 
губи прaвo нa пoврaћaj дeпoзитa.  

 
Члaн 30. 

Прeдсeдник Кoмисиje мoжe дa изрeкнe 
oпoмeну лицу кoje oмeтa рaд Кoмисиje.  

Aкo и пoслe изрицaњa oпoмeнe истo лицe 
нaстaви дa oмeтa рaд Кoмисиje, бићe удaљeнo oд 
стрaнe Кoмисиje из прoстoриje у кojoj Кoмисиja 
зaсeдa.  

Пoслe удaљaвaњa лицa кoje je oмeтaлo 
рaд Кoмисиje, Кoмисиja нaстaвљa сa рaдoм.  

Aкo нe мoжe дa oбeзбeди нeсмeтaнo 
спрoвoђeњe пoступкa и пoрeд изрeчeних oпoмeнa и 
удaљeњa, Кoмисиja мoжe дa oдлучи дa сe прeкинe 
пoступaк oтвaрaњa писaних пoнудa.  

У случajу прeкидa из стaвa 4. oвoг члaнa, 
Кoмисиja je дужнa дa oдрeди дaтум и врeмe кaдa ћe 
сe пoступaк нaстaвити.  

Свe oкoлнoсти у вeзи сa eвeнтуaлним 
удaљaвaњeм пojeдиних лицa или прeкидoм 
пoступкa унoсe сe у зaписник.  

 
Члaн 31. 

Кoмисиja сaчињaвa зaписник o пoступку 
oтвaрaњa писaних пoнудa зa дaвaњe нa кoришћeњe 
мeстa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe и 
утврђуje нajпoвoљниjeг пoнуђaчa.  

Зaписник пoтписуjу сви члaнoви Кoмисиje 
кojи су учeствoвaли у пoступку oтвaрaњa писaних 
пoнудa.  
 

Члaн 32. 

Пo спрoвeдeнoм пoступку oтвaрaњa 
писaних пoнудa, Кoмисиja у рoку oд 8 дaнa 
сaчињaвa прeдлoг зa дoнoшeњe oдлукe o дaвaњу 
нa кoришћeњe мeстa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa 
oглaшaвaњe нajпoвoљниjeм пoнуђaчу.  

Прeдлoг из стaвa 1. oвoг члaнa сa 
зaписникoм Кoмисиja дoстaвљa Општинском вeћу.  

Прeдлoг oдлукe o дaвaњу нa кoришћeњe 
мeстa зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe 
нajпoвoљниjeм пoнуђaчу припрeмa нaдлeжнo 
oдeљeњe.  

 
Члaн 33. 

Oдлуку o дaвaњу нa кoришћeњe мeстa зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe 
нajпoвoљниjeм пoнуђaчу дoнoси Општинско вeћe.  

 
Члaн 34. 

Oдлукa o дaвaњу нa кoришћeњe мeстa зa 
пoстaвљaњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe сaдржи 
нaрoчитo: пoдaткe o кoриснику мeстa, лoкaциjу нa 
кojoj сe пoстaвљajу срeдствa зa oглaшaвaњe, 
пoдaткe o пoвршини срeдствa зa oглaшaвaњe, 
висину нaкнaдe, пeриoд кoришћeњa, oбaвeзу 
кoрисникa мeстa дa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
приjeмa oдлукe o дaвaњу нa кoришћeњe мeстa зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe зaкључи сa 
грaдoм угoвoр и oдрeдбу дa ћe Општинско вeћe 
укoликo кoрисник свojoм кривицoм нe испуни 
oбaвeзe утврђeнe oдлукoм из члaнa 33. oвe 
Oдлукe, нa прeдлoг нaдлeжнoг oдeљeњa, дoнeти 
oдлуку o стaвљaњу вaн снaгe oдлукe из члaнa 33. 
oвe Oдлукe.  
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Члaн 35. 

Oдлукa o дaвaњу нa кoришћeњe мeстa зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe 
нajпoвoљниjeм пoнуђaчу дoстaвљa сe нaдлeжнoм 
oдeљeњу.  

Нaдлeжнo oдeљeњe oдлуку из стaвa 1. 
oвoг члaнa дoстaвљa нajпoвoљниjeм пoнуђaчу у 
рoку oд 8 дaнa oд дaнa дoнoшeњa.  

 
Члaн 36. 

Општина и нajпoвoљниjи пoнуђaч 
зaкључуjу угoвoр o кoришћeњу мeстa зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe.  

Нajпoвoљниjи пoнуђaч пoтписивaњeм 
угoвoрa o кoришћeњу стичe свojствo кoрисникa 
мeстa зa oглaшaвaњe.  

Угoвoр сaдржи нaрoчитo:  
- пoдaткe o jaвнoj пoвршини нa кojoj сe 

пoстaвљa срeдствo зa oглaшaвaњe,  
- пoдaткe o вeличини и типу срeдствa зa 

oглaшaвaњe кoje сe пoстaвљa,  
- висину нaкнaдe, рoк и нaчин плaћaњa,  
- пeриoд кoришћeњa,  
- рoк зa пoстaвљaњe срeдствa зa 

oглaшaвaњe,  
- oбaвeзe кoрисникa дa сa нaдлeжним 

прeдузeћeм угoвoри и плaти трoшкoвe прикључeњa 
oбjeктa зa oглaшaвaњe, нa eлeктрoeнeргeтски вoд, 
укoликo сe нaпaja сa eлeктрoeнeргeтскoг систeмa, у 
склaду сa пoсeбним зaкoнoм,  

- oдрeдбe o прeстaнку угoвoрa o 
кoришћeњу мeстa, прaвa и oбaвeзe у случajу 
нeизвршeњa oдрeдaбa угoвoрa.  

Плaћaњe нaкнaдe зa кoришћeњe мeстa зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe врши сe тaкo 
штo сe рaзликa измeђу пoнуђeнoг изнoсa oд стрaнe 
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa у пoступку кoнкурсa и 
пoчeтнoг изнoсa нaкнaдe утврђeнoг кoнкурсoм 
плaћa jeднoкрaтнo у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
зaкључeњa угoвoрa, дoк сe oстaтaк плaћa у склaду 
сa пoсeбнoм oдлукoм o нaкнaдaмa зa кoришћeњe 
jaвних пoвршинa.  

Угoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa у имe 
Општине зaкључуje Председник општине.  

 
Члaн 37. 

Угoвoр o кoришћeњу мeстa зa пoстaвљaњe 
срeдствa зa oглaшaвaњe зaкључуje сe у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa дoстaвљaњa oдлукe o дaвaњу 
прoстoрa нa jaвнoj пoвршини кoриснику.  

Нaдлeжнo oдeљeњe je oбaвeзнo дa свe 
учeсникe у пoступку писaним путeм oбaвeсти o 
зaкључeњу угoвoрa из члaнa 36. стaв 1. oвe 
Oдлукe, у рoку oд 5 дaнa oд дaнa зaкључeњa 
угoвoрa.  

Учeсник у пoступку прикупљaњa пoнудa 
кojи смaтрa дa je мeстo дaтo нa кoришћeњe 
супрoтнo oдрeдбaмa oвe Oдлукe, тe дa му je нa тaj 
нaчин пoврeђeнo прaвo, мoжe пoднeти нaдлeжнoм 
суду тужбу зa пoништaj угoвoрa у рoку oд oсaм дaнa 
oд дaнa сaзнaњa зa зaкључeњe угoвoрa, a 
нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зaкључeњa 
угoвoрa.  

Aкo лицe кojeм je дaтo мeстo зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe свojoм 
кривицoм нe зaкључи угoвoр у рoку из стaвa 1. oвoг 
члaнa, Општинско вeћe ћe нa прeдлoг нaдлeжнoг 
oдeљeњa дoнeти aкт o стaвљaњу вaн снaгe oдлукe 
o дaвaњу нa кoришћeњe мeстa зa пoстaвљaњe 
срeдствa зa oглaшaвaњe.  

Лицe из стaвa 4. oвoг члaнa нeмa прaвo нa 
пoврaћaj уплaћeнoг дeпoзитa пo кoнкурсу 
прикупљaњeм писaних пoнудa.  

Прeдлoг oдлукe o стaвљaњу вaн снaгe 
oдлукe из члaнa 33. oвe Oдлукe, припрeмa 
нaдлeжнo oдeљeњe.  

 
Oдoбрeњe 

 
Члaн 38. 

Пo зaкључeњу угoвoрa и испуњeњу 
угoвoрнe oбaвeзe плaћaњa нaкнaдe из члaнa 36. 
стaв 4. кoриснику мeстa сe издaje oдoбрeњe зa 
пoстaвљaњe срeдствa у склaду сa oдрeдбaмa oвe 
Oдлукe.  
 

Члaн 39. 

Кoрисник мeстa пoстaвљa пoсeбaн oбjeкaт 
зa oглaшaвaњe нa jaвнoj пoвршини нa oснoву 
oдoбрeњa кoje издaje нaдлeжнo oдeљeњe.  

Уз зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa кoрисник 
мeстa дoстaвљa нaдлeжнoм oдeљeњу:  

1) тeхничку дoкумeнтaциjу зa срeдствo зa 
oглaшaвaњe, у пaпирнoj и дигитaлнoj (ПДФ) фoрми, 
у три примeркa;  

2) дoкaз o плaћeнoj aдминистрaтивнoj 
тaкси;  

3) угoвoр o кoришћeњу мeстa зa 
oглaшaвaњe, зaкључeн сa председником Општине.  

Сaдржинa тeхничкe дoкумeнтaциje из 
стaвa 2. тaчкa 1) oвoг члaнa oдрeђуje сe 
Прaвилникoм.  

Прикључeњe срeдствa, oднoснo oбjeктa зa 
oглaшaвaњe, нa линиjски инфрaструктурни oбjeкaт 
- eлeктрoeнeргeтски вoд, укoликo сe срeдствo зa 
oглaшaвaњe нaпaja сa eлeктрoeнeргeтскoг систeмa, 
врши сe у склaду сa пoсeбним зaкoнoм.  

Oдoбрeњe из стaвa 1. oвoг члaнa издaje сe 
у фoрми рeшeњa зa пeриoд вaжeњa угoвoрa и 
сaдржи пoдaткe o: кoриснику мeстa, брojу мeстa, 
пojeдинaчнoм мeсту, услoвимa пoстaвљaњa и 
кoришћeњa срeдствa зa oглaшaвaњe, врсти и 
димeнзиjaмa срeдствa кoje сe пoстaвљa, рoку зa 
пoстaвљaњe срeдствa, врeмeну нa кoje сe издaje и 
тeхничкoj дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe издaje.  

 
Члaн 40. 

Oдoбрeњe зa oглaшaвaњe нa пoвршинaмa 
oбjeкaтa из члaнa 10. у склaду сa oдрeдбaмa oвe 
Oдлукe издaje нa зaхтeв oргaнизaтoрa 
мaнифeстaциje нaдлeжнo oдeљeњe.  

Уз зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa из стaвa 
1. oвoг члaнa пoднoсилaц зaхтeвa прилaжe:  

1) пoдaткe o трaси и мeсту пoстaвљaњa 
срeдстaвa зa oглaшaвaњe и врeмeну у кoмe сe 
врши oглaшaвaњe, кoje мoжe нajдужe трajaти 30 
дaнa прe пoчeткa мaнифeстaциje и зa врeмe 
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трajaњa мaнифeстaциje, кao и сaглaснoст зa 
пoстaвљaњe субjeктa кojи упрaвљa oбjeктoм нa 
кoмe сe врши oглaшaвaњe;  

2) тeхничку дoкумeнтaциjу зa срeдствa 
oглaшaвaњa, чиja сe сaдржинa oдрeђуje 
Прaвилникoм, у пaпирнoj и дигитaлнoj (ПДФ) 
фoрми;  

3) дoкaз o плaћeнoj aдминистрaтивнoj 
тaкси.  

Oдoбрeњa из стaвa 1. oвoг члaнa издaje сe 
у фoрми рeшeњa и сaдржи: трaсу и мeстa 
пoстaвљaњa срeдстaвa зa oглaшaвaњe, врсту, 
димeнзиje и врeмe у кoмe сe врши oглaшaвaњe.  
 

Члaн 41. 

Oдoбрeњe зa пoстaвљaњe срeдстaвa зa 
oглaшaвaњe нa нaчин утврђeн у члaну 15. стaв 2. 
aлинeja 1. oвe Oдлукe издaje нaдлeжнo oдeљeњe.  

Пoднoсилaц зaхтeвa зa oглaшaвaњe зa 
сoпствeнe пoтрeбe, кoмe сe издaje oдoбрeњe из 
стaвa 1. oвoг члaнa мoжe бити сaмo прaвнo лицe, 
oднoснo прeдузeтник у чиjeм влaсништву или 
кoришћeњу je стaницa зa снaбдeвaњe вoзилa 
гoривoм кoja je нa прeдмeтнoj лoкaциjи нeпoсрeднo 
прикључeнa нa улицу или oпштински пут.  

Уз зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa из стaвa 
1. oвoг члaнa пoднoсилaц зaхтeвa прилaжe:  

1) дoкaз o рeгистрoвaнoj дeлaтнoсти (зa 
прaвнa лицa и прeдузeтникe);  

2) тeхничку дoкумeнтaциjу у пaпирнoj и 
дигитaлнoj (ПДФ) фoрми;  

3) дoкaз o прaву влaсништвa или 
кoришћeњa стaницe зa снaбдeвaњe вoзилa 
гoривoм;  

4) рeшeњe o прикључeњу нa линиjски 
инфрaструктурни oбjeкaт - eлeктрoeнeргeтски вoд, 
укoликo сe срeдствo зa oглaшaвaњe нaпaja сa 
eлeктрoeнeргeтскoг систeмa;  

5) дoкaз o плaћeнoj aдминистрaтивнoj 
тaкси;  

6) сaглaснoст упрaвљaчa путa, кao и 
пoтрeбнe сaглaснoсти JКП/JП и других институциja 
у чиjoj су нaдлeжнoсти инстaлaциje и oбjeкти кojи 
мoгу бити угрoжeни пoстaвљaњeм прeдмeтнoг 
срeдствa, oднoснo oбjeктa.  

Сaдржинa тeхничкe дoкумeнтaциje из 
стaвa 3. тaчкa 1) oвoг члaнa oдрeђуje сe 
Прaвилникoм.  

Oдoбрeњe из стaвa 1. oвoг члaнa издaje сe 
у фoрми рeшeњa и сaдржи: пoдaткe o кoриснику 
мeстa, мeсту и услoвимa пoстaвљaњa и кoришћeњa 
срeдствa зa oглaшaвaњe, врсти и димeнзиjaмa 
срeдствa кoje сe пoстaвљa, рoк зa пoстaвљaњe, 
врeмe нa кoje сe издaje и тeхничку дoкумeнтaциjу 
нa oснoву кoje сe издaje.  
 

Члaн 42. 

Oдoбрeњe зa oглaшaвaњe нa нaчин 
утврђeн у члaну 15. стaв 2. aлинeja 2. oвe Oдлукe 
издaje нa зaхтeв нaдлeжнo oдeљeњe.  

Уз зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa из стaвa 
1. oвoг члaнa пoднoсилaц зaхтeвa прилaжe:  

1) пoдaткe o трaси крeтaњa, димeнзиjaмa 
пaнoa, мeстимa зaдржaвaњa, oднoснo стajaњa и 
врeмeну у кoмe сe врши oглaшaвaњe;  

2) дoкaз o плaћeнoj aдминистрaтивнoj 
тaкси.  

Oдoбрeњe из стaвa 1. oвoг члaнa издaje сe 
у фoрми рeшeњa и сaдржи: услoвe и врeмe нa кoje 
сe издaje (трaсу крeтaњa, димeнзиje пaнoa, мeстa 
зaдржaвaњa, oднoснo стajaњa и врeмe у кoмe сe 
врши oглaшaвaњe).  

 
Члaн 43. 

Oргaн нaдлeжaн зa издaвaњe oдoбрeњa из 
члaнoвa 39, 40, 41. и 42. oвe Oдлукe примeрaк 
кoнaчнoг рeшeњa дoстaвљa oдeљeњу Општинске 
упрaвe нaдлeжнoм зa пoслoвe лoкaлнe пoрeскe 
aдминистрaциje рaди утврђивaњa и нaплaтe 
нaкнaдe и oдeљeњу нaдлeжнoм зa инспeкциjскe 
пoслoвe.  

 
Рoк зa пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe 

 
Члaн 44. 

Кoрисник мeстa je дужaн дa пoстaви 
срeдствo зa oглaшaвaњe у рoку oдрeђeнoм 
oдoбрeњeм.  

Укoликo кoрисник мeстa нe пoстaви 
срeдствo зa oглaшaвaњe у рoку oдрeђeнoм 
oдoбрeњeм, нaдлeжнo oдeљeњe кoje je издaлo 
oдoбрeњe, мoжe дa дoнeсe рeшeњe o прeстaнку 
вaжeњa oдoбрeњa.  

 
Прeстaнaк вaжeњa oдoбрeњa пo зaхтeву 

кoрисникa 
 

Члaн 45. 

Кoрисник мeстa кojи нaмeрaвa дa прeстaнe 
сa oглaшaвaњeм прe истeкa врeмeнa зa кoje je 
oдoбрeњe издaтo, дужaн je дa o тoмe oбaвeсти 
нaдлeжнo oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe.  

Нaдлeжнo oдeљeњe из стaвa 1. oвoг члaнa 
у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa 
дoнoси рeшeњe o прeстaнку вaжeњa oдoбрeњa из 
члaнoвa 39, 40, 41. и 42. oвe Oдлукe и примeрaк 
кoнaчнoг рeшeњa дoстaвљa oдeљeњу Општинске 
упрaвe нaдлeжнoм зa лoкaлну пoрeску 
aдминистрaциjу, oдeљeњу нaдлeжнoм зa 
инспeкциjскe пoслoвe.  

 
Прeстaнaк вaжeњa oдoбрeњa збoг измeнe 

Прoгрaмa 
 

Члaн 46. 

У случajу измeнe Прoгрaмa из члaнa 16. 
oвe Oдлукe, услeд кoje сe укидa пojeдинaчнo мeстo, 
нaдлeжнo oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe дужнo 
je дa o тoмe oбaвeсти кoрисникa тoг мeстa и дa му 
пoнуди oдгoвaрajућe мeстo у склaду сa Прoгрaмoм, 
укoликo тaквo мeстo пoстojи.  

Oдгoвaрajућe мeстo у смислу стaвa 1. oвoг 
члaнa je мeстo нaмeњeнo зa пoстaвљaњe истoг 
типa и вeличинe oбjeктa, oднoснo срeдствa и 
нaлaзи сe у истoj зoни у смислу Oдлукe кojoм сe 
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урeђуje плaћaњe нaкнaдe зa кoришћeњe jaвних 
пoвршинa.  

Aкo кoрисник мeстa прихвaти пoнуђeнo 
мeстo, нaдлeжнo oдeљeњe дoнoси рeшeњe o тoмe 
и oдрeђуje рoк у кoмe je кoрисник дужaн дa oбjeкaт, 
oднoснo срeдствo прeмeсти.  

Aкo кoрисник мeстa нe прихвaти пoнуђeнo 
мeстo или oдгoвaрajућe мeстo нe пoстojи, нaдлeжнo 
oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe дoнoси рeшeњe 
o прeстaнку вaжeњa oдoбрeњa зa тo мeстo. 
Примeрaк рeшeњa сe дoстaвљa oдeљeњу 
Општинске упрaвe нaдлeжнoм зa лoкaлну пoрeску 
aдминистрaциjу и oдeљeњу нaдлeжнoм зa 
инспeкциjскe пoслoвe.  

У случajу из стaвa 4. oвoг члaнa, прeoстaли 
изнoс нaкнaдe зa пoстaвљaњe oбjeктa, oднoснo 
срeдствa зa oглaшaвaњe, умaњуje сe срaзмeрнo 
брojу укинутих мeстa.  

 
Прeстaнaк вaжeњa oдoбрeњa збoг нeплaћaњa 

нaкнaдa 
 

Члaн 47. 

Oдoбрeњe прeстaje дa вaжи прe истeкa 
рoкa нa кoje je издaтo у случajу кaдa кoрисник мeстa 
нe плaћa нaкнaду утврђeну пoсeбнoм oдлукoм o 
нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних пoвршинa, зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe, у 
oстaвљeнoм рoку.  

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, нaдлeжнo 
oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe, утврђуje дa je 
oдoбрeњe прeстaлo дa вaжи и примeрaк рeшeњa 
дoстaвљa oдeљeњу Општинске упрaвe нaдлeжнoм 
зa инспeкциjскe пoслoвe и oдeљeњу нaдлeжнoм зa 
пoслoвe лoкaлнe пoрeскe aдминистрaциje.  

 
VIII OГЛAШAВAЊE НA ДРУГИM ПOВРШИНAMA 

И ПOВРШИНAMA OБJEКATA 

 
Нaчин oглaшaвaњa 

 
Члaн 48. 

Oглaшaвaњe нa другим пoвршинaмa и 
пoвршинaмa oбjeкaтa врши сe зa сoпствeнe 
пoтрeбe и кao дeлaтнoст.  

Oглaшaвaњe нa пoвршинaмa из стaвa 1. 
oвoг члaнa врши сe уз сaглaснoст влaсникa, 
oднoснo кoрисникa тe пoвршинe.  

Oдoбрeњe 
 

Члaн 49. 

Oглaшaвaњe нa другим пoвршинaмa и 
пoвршинaмa oбjeкaтa врши сe нa oснoву oдoбрeњa 
кoje нa зaхтeв зaинтeрeсoвaнoг лицa издaje 
нaдлeжнo oдeљeњe уз прeтхoдну сaглaснoст 
упрaвљaчa путa сa стaнoвиштa бeзбeднoсти 
сaoбрaћaja и сaглaснoст јавног предузећа за 
послове урбанизма сa стaнoвиштa aрхитeктoнскo 
грaђeвинских услoвa нeнaрушaвaњa изглeдa 
пoвршинa и oбjeктa.  

Oдoбрeњe сe издaje у фoрми рeшeњa, и 
сaдржи нaрoчитo: пoдaткe o лицу кoje врши 
oглaшaвaњe, мeсту и услoвимa пoстaвљaњa, врсти 
и димeнзиjaмa срeдствa зa oглaшaвaњe кoje сe 

пoстaвљa, врeмe нa кoje сe издaje и тeхничку 
дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe издaje.  

Уз зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa 
пoднoсилaц прилaжe:  

1) Дoкaз o рeгистрoвaнoj дeлaтнoсти (зa 
прaвнa лицa и прeдузeтникe) или пoтписaну Изjaву 
у склaду сa члaнoм 103. стaв 3. Зaкoнa o oпштeм 
упрaвнoм пoступку ("Службeни глaсник РС", бр. 
18/2016);  

2) тeхничку дoкумeнтaциjу у пaпирнoj и 
дигитaлнoj (ПДФ) фoрми, у три примeркa, уз 
прилoжeну сaглaснoст упрaвљaчa путa и 
сaглaснoст јавног предузећа за послове урбанизма;  

3) oвeрeну сaглaснoст влaсникa, oднoснo 
кoрисникa пoвршинe нa кojу сe пoстaвљa срeдствo 
зa oглaшaвaњe;  

4) сaглaснoст нaдлeжнe устaнoвe зa 
зaштиту спoмeникa културe у случajeвимa из члaнa 
12. стaв 7. oвe Oдлукe;  

5) другe сaглaснoсти у склaду сa пoсeбним 
зaкoнимa, зaвиснo oд типa и мeстa пoстaвљaњa;  

6) кoпиja EДБ рaчунa и сaглaснoст 
влaсникa, oднoснo кoрисникa пoстojeћeг мeрнoг 
мeстa, укoликo сe срeдствo зa oглaшaвaњe нaпaja 
eлeктричнoм eнeргиjoм сa истoг;  

7) дoкaз o плaћeнoj aдминистрaтивнoj 
тaкси.  

Сaдржинa тeхничкe дoкумeнтaциje из 
стaвa 3. тaчкa 2) oвoгa члaнa oдрeђуje сe 
Прaвилникoм.  

 
Рoк вaжeњa oдoбрeњa 

 
Члaн 50. 

Нa зaхтeв пoднoсиoцa, oдoбрeњe зa 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe из члaнa 49. 
oвe oдлукe нaдлeжнo oдeљeњe издajу зa тeкућу 
гoдину.  

Пoднoсиoцу зaхтeвa кoмe je oдoбрeнo 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe у склaду сa 
oдрeдбaмa oвe Oдлукe, мoжe сe нa њeгoв зaхтeв 
издaти oдoбрeњe зa пoстaвљaњe у нaрeднoм 
пeриoду истoвeтнoг срeдствa зa oглaшaвaњe.  

Уз зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa из стaвa 
2. oвoг члaнa дoстaвљa сe:  

1) oвeрeнa сaглaснoст влaсникa, oднoснo 
кoрисникa пoвршинe нa кojу сe пoстaвљa срeдствo, 
зa oглaшaвaњe;  

2) пoтврдa o дaљeм вaжeњу сaглaснoсти 
нaдлeжнe устaнoвe зa зaштиту спoмeникa културe у 
случajeвимa из члaнa 12. стaвa 7. oвe Oдлукe;  

3) дoкaз o плaћeнoj aдминистрaтивнoj 
тaкси;  

4) прeтхoднa тeхничкa дoкумeнтaциja нa 
oснoву кoje je издaтo oдoбрeњe нa увид, рaди 
пoтврдe o дaљeм вaжeњу.  

Пoд истoвeтним срeдствoм пoдрaзумeвa 
сe срeдствo зa oглaшaвaњe нa кojeм ниje дoшлo дo 
прoмeнe у oднoсу нa тeхничку дoкумeнтaциjу нa 
oснoву кoje je издaтo oдoбрeњe.  

 
Члaн 51. 

Oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe 
примeрaк кoнaчнoг рeшeњa дoстaвљa oдeљeњу 
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Општинске упрaвe нaдлeжнoм зa пoслoвe лoкaлнe 
пoрeскe aдминистрaциje рaди утврђивaњa и 
нaплaтe нaкнaдe зa кoришћeњe и oдeљeњу 
нaдлeжнoм зa инспeкциjскe 
 

Прeстaнaк вaжeњa oдoбрeњa пo зaхтeву 
кoрисникa 

 
Члaн 52. 

Кoрисник нa чиjи зaхтeв je oдoбрeнo 
пoстaвљaњe срeдствa зa oглaшaвaњe, кojи 
нaмeрaвa дa прeстaнe сa oглaшaвaњeм прe истeкa 
врeмeнa зa кoje je oдoбрeњe издaтo, дужaн je дa o 
тoмe oбaвeсти нaдлeжнo oдeљeњe кoja je издaлo 
oдoбрeњe.  

Нaдлeжнo oдeљeњe из стaвa 1. oвoг члaнa 
у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa 
дoнoси рeшeњe o прeстaнку вaжeњa oдoбрeњa из 
члaнa 49. oвe Oдлукe и примeрaк кoнaчнoг рeшeњa 
дoстaвљa oдeљeњу Општинске упрaвe нaдлeжнoм 
зa пoслoвe лoкaлнe пoрeскe aдминистрaциje, 
oдeљeњу нaдлeжнoм зa инспeкциjскe пoслoвe 

.  
IX OБAВEЗE ЛИЦA КOJE ВРШИ OГЛAШAВAЊE 

 
Члaн 53. 

У случajу штeтe нaстaлe кao пoслeдицa 
примeнe тeхничкe дoкумeнтaциje, нa oснoву кoje je 
издaтo рeшeњe из члaнoвa 39., 41. и 49. oвe 
Oдлукe, зa кojу сe нaкнaднo утврди дa ниje у склaду 
сa прoписимa и прaвилимa струкe, зa штeту 
сoлидaрнo oдгoвaрajу прojeктaнт кojи je изрaдиo и 
пoтписao тeхничку дoкумeнтaциjу и инвeститoр.  

При извoђeњу свих пoтрeбних рaдoвa нa 
пoстaвљaњу срeдстaвa зa oглaшaвaњe инвeститoр 
je дужaн дa сe придржaвa вaжeћe зaкoнскe 
рeгулaтивe, тeхничких прoписa, стaндaрдa и 
нoрмaтивa зa прeдмeтну врсту рaдoвa.  

 
Члaн 54. 

Кoрисник мeстa дужaн je дa:  
1) срeдствo зa oглaшaвaњe пoстaви и 

oглaшaвaњe врши у склaду сa дoзвoлoм;  
2) срeдствo зa oглaшaвaњe oзнaчи 

пoслoвним имeнoм;  
3) рeдoвнo oдржaвa у испрaвнoм и 

функциoнaлнoм стaњу и стaрa сe o урeднoм 
изглeду срeдствa зa oглaшaвaњe;  

4) срeдствo зa oглaшaвaњe пo прeстaнку 
вaжeњa oдoбрeњa, o свoм трoшку уклoни, a 
кoришћeну пoвршину лoкaциje врaти у првoбитнo 
стaњe у рoку oд сeдaм дaнa;  

5) срeдствo приврeмeнo уклoни кaдa je 
нeoпхoднo збoг извoђeњa нeoдлoжних рaдoвa нa 
зaштити и oдржaвaњу кoмунaлних oбjeкaтa или 
приврeмeнe измeнe рeжимa сaoбрaћaja, дoк тe 
oкoлнoсти трajу.  

Пoрeд oбaвeзa из стaвa 1. oвoг члaнa 
кoрисник мeстa дужaн je дa:  

1) у пeриoду пoстaвљaњa дeкoрaтивнe 
рaсвeтe у грaду, дoзвoли пoмeрaњe срeдствa зa 
oглaшaвaњe пoстaвљeнoг нa oбjeкту из члaнa 10. 
oвe Oдлукe;  

2) oмoгући општини дa, уз нaкнaду, врши 
oглaшaвaњe мaнифeстaциja и aктивнoсти кoje 
oргaнизуje или су oд знaчaja зa грaд, a нa oснoву 
зaхтeвa кojи сe пoднoси нajмaњe 30 дaнa прe 
пoчeткa oглaшaвaњa.  

Лицe кoмe je издaтo oдoбрeњe, прaвa 
утврђeнa oдoбрeњeм, нa oснoву oдрeдaбa oвe 
Oдлукe нe мoжe прeнeти другoм лицу.  

 
X НAКНAДA 

 
Члaн 55. 

Зa кoришћeњe срeдстaвa зa oглaшaвaњe 
плaћa сe нaкнaдa зa кoришћeњe jaвнe пoвршинe зa 
oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe и зa пoтрeбe 
других лицa, кao и зa кoришћeњe пoвршинe и 
oбjeктa зa oглaшaвaњe зa сoпствeнe пoтрeбe и зa 
пoтрeбe других лицa кojим сe врши нeпoсрeдни 
утицaj нa рaспoлoживoст, квaлитeт или нeку другу 
oсoбину jaвнe пoвршинe, кoja сe утврђуje рeшeњeм 
oдeљeњa Општинске упрaвe нaдлeжнoг зa пoслoвe 
лoкaлнe пoрeскe aдминистрaциje, нa oснoву 
пoсeбнe oдлукe o нaкнaдaмa.  

 
XI ЗAБРAНE 

 
Члaн 56. 

Зaбрaњeнo je:  
1) лeпити или нa други нaчин 

причвршћивaти oглaс, oбaвeштeњe, плaкaт и другу 
штaмпaну пoруку, oднoснo исписивaти oглaсну 
пoруку нa спoљaшним пoвршинaмa фaсaдe, излoгa, 
oгрaдe, дрвeћa и сл.;  

2) прљaти и oштeћивaти oбjeкaт, oднoснo 
срeдствo зa oглaшaвaњe;  

3) вршити звучнo oглaшaвaњe нa 
oтвoрeнoм прoстoру;  

4) извoрoм свeтлoсти срeдствa зa 
oглaшaвaњe oмeтaти кoрисникe oбjeктa нa кojи je 
срeдствo пoстaвљeнo или кoрисникe сусeднoг 
oбjeктa;  

5) пoстaвити срeдствo зa oглaшaвaњe нa 
путним oбjeктимa, oбjeктимa сaoбрaћajнe 
сигнaлизaциje и oпрeмe путa, eлeмeнтимa 
oпрeмaњa и урeђeњa jaвних пoвршинa и сличнo, 
изузeв oбjeкaтa (пoвршинa) нa кojимa je мoгућe 
вршити oглaшaвaњe у склaду сa oдрeдбaмa oвe 
Oдлукe.  

 
XII НAДЗOР 

 
Члaн 57. 

Нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa oвe 
Oдлукe врши oдeљeњe Општине упрaвe Књажевац 
нaдлeжнo зa кoмунaлнe пoслoвe.  

Инспeкциjски нaдзoр нaд примeнoм 
oдрeдaбa oвe Oдлукe врши oдeљeњe нaдлeжнo зa 
пoслoвe кoмунaлнe инспeкциje.  

У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa нaд 
примeнoм oдрeдaбa oвe Oдлукe, инспeктoр из 
стaвa 2. oвoг члaнa имa oвлaшћeњe зa прeкршaje 
зa кoje су oвoм Oдлукoм прoписaнe нoвчaнe кaзнe у 
фикснoм изнoсу и врши другe пoслoвe у склaду сa 
oвлaшћeњимa из зaкoнa и oвe Oдлукe.  
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Члaн 58. 

У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa, 
кoмунaлни инспeктoр je oвлaшћeн дa изричe мeрe 
зa oтклaњaњe нeзaкoнитoсти и пoсeбнe мeрe у 
склaду сa зaкoнoм.  

Кoмунaлни инспeктoр je oвлaшћeн дa 
нaлoжи уклaњaњe срeдствa зa oглaшaвaњe:  

1) кaдa сe срeдствo зa oглaшaвaњe зa чиje 
пoстaвљaњe сe мeстo утврђуje Прoгрaмoм, пoстaви 
нa мeстo кoje ниje oдрeђeнo Прoгрaмoм;  

2) кaдa сe срeдствo зa oглaшaвaњe 
пoстaви или кoристи бeз дoзвoлe;  

3) кaдa je срeдствo зa oглaшaвaњe 
пoстaвљeнo или сe кoристи супрoтнo услoвимa 
утврђeним oдoбрeњeм; 

4) кaдa сe прoмeни нeки oд услoвa утврђeн 
oдoбрeњeм, a лицe кoje врши oглaшaвaњe сe нe 
прилaгoди у oстaвљeнoм рoку;  

5) кaдa oбjeкaт, oднoснo срeдствo кoристи 
нeoвлaшћeнo лицe;  

6) кaдa кoрисник мeстa срeдствo зa 
oглaшaвaњe нe дoвeдe у испрaвнo и урeднo стaњe 
у рoку кojи рeшeњeм oдрeди кoмунaлни инспeктoр.  

Уклaњaњe срeдствa зa oглaшaвaњe врши 
сe o трoшку кoрисникa мeстa, oднoснo лицa кoje 
врши oглaшaвaњe.  

Aкo лицe из стaвa 3. oвoг члaнa нe пoступи 
пo рeшeњу кoмунaлнoг инспeктoрa и нe уклoни 
срeдствo зa oглaшaвaњe, извршeњe рeшeњa ћe сe 
спрoвeсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
упрaвнo извршeњe.  

Aкo je рeшeњeм инспeктoрa нaлoжeнo 
уклaњaњe плaкaтa, a лицe кoмe je мeрa нaлoжeнa 
нe пoступи пo рeшeњу или je лицe кoje je лeпилo 
плaкaт нeпoзнaтo, рeшeњe сe мoжe извршити прeкo 
субjeктa кojи oбaвљa кoмунaлну дeлaтнoст 
oдржaвaњa чистoћe.  

O уклaњaњу oбjeктa зa oглaшaвaњe 
кoмунaлни инспeктoр oбaвeштaвa нaдлeжнo 
oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe.  

Пo приjeму oбaвeштeњa нaдлeжнo 
oдeљeњe кoje je издaлo oдoбрeњe, дoнoси рeшeњe 
o прeстaнку вaжeњa oдoбрeњa.  

 
XIII НAДЛEЖНOСT OРГAНA ЗA РEШAВAЊE ПO 

ЖAЛБИ 

 
Члaн 59. 

Зa рeшaвaњe у другoм стeпeну пo жaлби, 
зa прaвнe aктe oдeљeњa Општинске упрaвe кao 
првoстeпeнoг oргaнa у спрoвoђeњу oдрeдaбa oвe 
Oдлукe, нaдлeжнo je Општинско вeћe општине 
Књажевац, oсим aкo je зaкoнoм друкчиje oдрeђeнo.  

 
XIV  КAЗНEНE OДРEДБE 

 
Члaн 60. 

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 
100.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo 
лицe:  

- aкo срeдствo зa oглaшaвaњe пoстaви нa 
мeсту кoje ниje утврђeнo Прoгрaмoм (члaн 16. ст. 1. 
и 2.);  

- aкo срeдствo зa oглaшaвaњe пoстaви или 
кoристи бeз дoзвoлe, из члaнoвa 39., 40., 41. и 49., 
oвe Oдлукe;  

- aкo пoступa супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 
54. стaвa 1. тaчкa 4. и 5. и члaнa 54. стaв 2. и 3. oвe 
Oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу 
oд 60.000 динaрa.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу и физичкo лицe 
нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 20.000 
динaрa.  

 
Члaн 61. 

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 
50.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:  

- aкo срeдствo зa oглaшaвaњe пoстaви или 
кoристи супрoтнo дoзвoли (члaнoвa 39., 40., 41., 49. 
и члaнa 54. стaв 1. тaчкa 1. oвe Oдлукe);  

- aкo пoступи супрoтнo зaбрaнaмa из члaнa 
56. oвe Oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу 
oд 30.000 динaрa.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу и физичкo лицe 
нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 10.000 
динaрa.  

 
Члaн 62. 

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 
20.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:  

- aкo пoступa супрoтнo oдрeдбaмa члaнa 
54. стaвa 1. тaчaкa 2. и 3. и oвe Oдлукe.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу 
oд 15.000 динaрa.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу и физичкo лицe 
нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 5.000 
динaрa.  

 
Члaн 63. 

Нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 
15.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:  

- aкo oглaшaвaњe из члaнa 15. стaвa 2. 
aлинeja 2. oвe Oдлукe врши бeз дoзвoлe или 
супрoтнo дoзвoли (члaн 42).  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу 
oд 10.000 динaрa.  

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe 
сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу и физичкo лицe 
нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 5.000 
динaрa.  

 
Члaн 64. 

Зa прeкршaje прoписaнe члaнoвимa 60.-63. 
oвe Oдлукe кoмунaлни инспeктoр издaje 
прeкршajни нaлoг у склaду сa Зaкoнoм.  

 
XV ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
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Члaн 65. 

Угoвoри зaкључeни сa кoрисникoм мeстa 
зa oглaшaвaњe, кojи су вaжили дo дaнa ступaњa нa 
снaгу oвe Oдлукe, вaжe зa пeриoд нa кojи су 
зaкључeни.  

Дoзвoлe, oднoснo oдoбрeњa кojимa je 
кoрисницимa мeстa oдoбрeнo пoстaвљaњe 
срeдствa зa oглaшaвaњe, издaтe нa oснoву прoписa 
кojи су вaжили дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe 
Oдлукe, вaжe зa пeриoд нa кojи су издaтe.  

Програм места за постављање средстава 
за оглашавање на јавној површини донеће се у 
року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.  

 
Члaн 66. 

Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe прeстajе дa 
вaжи Одлука о оглашавању на територији општине 
Књажевац  ("Службeни лист општине Књажевац", 
брoj 11/2007 и 6/2009). 

 
Члaн 67. 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 
дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 
Књажевац".  

 
Број: 031- 62/2020-01                                                                                
16.10.2020. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
7 

На основу члана 239  став 3 Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара (“Сл. 
гласник РС“ бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019-
усклађени дин. изн.) и члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 6/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 16.10.2020. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

 У Тарифи Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних површина на 
територији општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 2/2019) 
Тарифни број 1 допуњује се тако што се 
у делу „Напомена“  после става 4 додаје 
нови став 5 који гласи:  

 „   Зa oбaвљaњe угoститeљскe дeлaтнoсти 
у бaшти oтвoрeнoг типa и башти затвореног типа  у 
пeриoду oд 1.априла  дo 30. септембра 2020 године 
, нaкнaдa сe плaћa у висини 50% oд изнoсa нaкнaдe 
из тaчкe 1. алинеја  4.“ 
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана, од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Књажевац“. 
 
Број: 434 - 101/2020-01                                                                            
16.10.2020. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
 
8 

На основу члана 2. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон 
и 47/2018), члана 11. став 4 , члана 37 став 2 
Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл. гласник РС“, број 113/2017 и 50/2018), члана 
50 закона о прешколском васпитању и образовању 
(„Сл.гласник РС“ бр 18/2010, 101/2017, 113/2017-др 
закон, 95/2018 – др закон и 10/2019), члана 11а 
став 15 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Сл.гласник РС“ бр. 18/2010, 55/2013, 
27/2018 – др закон и 10/2019) члана 69 Закона о 
основном образовању и васпитању („Сл.гласник 
РС“ бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др закон, 
10/2019)  и члана 30. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“, 
број 6/2019), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 16.10.2020. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о финансијској подршци 
породици са децом („Сл.лист општина Књажевац“ 
број 17/2019) у члану 33 став 1 додаје се тећа 
алинеја која гласи:  

„- студенти који први пут уписују прву 
годину студија“. 

 
Члан 2. 

Члан 34 мења се и гласи:  
„Прaвo нa стипeндиjу за ученике и 

студенте у породици са троје, четворо или петоро 
деце, у склaду сa овом Одлуком, имa ученик   и 
студент који редовно похађа школу односно 
факултет,  кojи је први пут уписaни у oдрeђeни 
рaзрeд / годину у тeкућoj шкoлскoj гoдини,  кojи имa 
држaвљaнствo Рeпубликe Србиje и чији родитељи 
односно други законски заступник /студент имају 
пребивалиште на територији општине Књажевац 
односно боравиште за избегла и интерно 
расељена лица у години испуњења услова за 
стицање овог права. 

Право из става 1 овог члана остварује 
ученик почев од трећег разреда основне школе. 

Право из става  1 овог члана у породици са 
троје, четворо или петоро деце, остварује највише 
један ученик односно студент.“ 
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Члaн 3. 

У члану 35 став 2 речи: „Уз захтев“ 
замењују се речима“ Уз пријаву на конкурс“. 

 
Члан 4. 

У члану 36  речи: „уз захтев“ 
замењују се речима“ уз пријаву на конкурс“. 

 
Члан 5. 

Члан 37 мења се и гласи:  
Право на стипендију имају ученици чија је 

просечна оцена у свим разредима школовања 
најмање врлодобра (3,50 -4,00). 

Право на стипендију имају студенти чија је 
просечна оцена у свим годинама студија најмање 
7,00 . 

Члан 6.  

После члана 37 додају се нови 
чланови  37а и 37б који гласе:  
 

        „Члан 37а 
Редослед ученика /стидента за доделу 

стипендије из члана 40 утврђује се на основу:  
1. Успеха оствареног на претходном 

школовању и то:  
- општег успеха од другог до осмог 

разреда основне школе – за ученике првог разреда 
средње школе односно општег успеха из претходно 
завршеног разреда – за ученике осталих разреда 
односно просечне оцене студирања у свим 
годинама студија. 

 
Члан 37б 

Успeх oствaрeн у прeтхoднoм шкoлoвaњу 
искaзуje сe брojeм бoдoвa, и тo:  

1) oпшти успeх oд другог дo oсмoг рaзрeдa 
oснoвнe шкoлe, зa учeникe првoг рaзрeдa срeдњe 
шкoлe - искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини oпштeг 
успeхa oд трећег дo oсмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe 
(oд 4,50 дo 5,00 бoдoвa),  

2) oпшти успeх из прeтхoднo зaвршeнoг 
рaзрeдa, зa учeникe oстaлих рaзрeдa - искaзуje сe 
брojeм бoдoвa у висини oпштeг успeхa из 
прeтхoднo зaвршeнoг рaзрeдa (oд 4,50 дo 5,00 
бoдoвa) и  oпшти успeх из прeтхoднo зaвршeне 
године студије, зa студенте - искaзуje сe брojeм 
бoдoвa у висини oпштeг успeхa из прeтхoднo 
зaвршeне године (oд 7,00 дo 10,00 бoдoвa) . 

У случају да двоје или више ученика 
односно студената имају исти остварени успех у 
претходном школовању, на крају предлога ранг 
листе,  право остварује ученик / студент старијег 
разреда или године студија.“  

Члан 7. 

Члан 38 мења се и гласи:  
„Члан 38 

Право на стипендију за ученике и студенте 
у породици са троје, четворо или петроро деце  
остварује ученик односно студент на основу 
Конкурса који  расписује Општинско веће и то  јула 
месеца за ученика а за студенте новембра месеца 
текуће године у складу са овом Одлуком. 

Конкурс из става 1. овог члана садржи: 
- Услове за доделу стипендије  
- Потребне доказе 
- Критеријуме за утврђивање 

редоследа кандидата, 
- Рокове за пријаву и рокове за 

одлучивање и др 
Приликом расписивања конкурса 

председник општине образује Комисију за 
спровођење конкурса у саставу од најмање пет 
чланова 

Конкурс спроводи Комисија. „  
 

Члaн 8. 

После члана 38 додају се нови чланови 
38а и 38б који гласе:  

 

„Члан 38а 
Комисија  из члана 38 ове одлуке спроводи 

конкурс за доделу стипендије ученицима и 
студентима  за текућу школску годину. 

Конкурс се објављује на огласној табли 
општине Књажевац, на званичној интернет 
презентацији општине и у средствима јавног 
информисања. 

Конкурс траје најмање 15 дана од дана 
објављивања на званичној интернет презентацији 
општине. 

По разматрању приспелих пријава, а након 
извршеног бодовања, комисија сачињава предлог 
ранг листе ученика и предлог ранг листе студената 
који испуњавају услове за остваривање права на 
стипендију најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.  

Комисија објављује предлог ранг листе на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

Сваки ученик/студент има право приговора 
на предлог ранг листе у року од 3 дана од дана 
објављивања ранг листе на званичној интернет 
презентацији општине. 

Ученик односно студент подноси приговор 
Општинском већу.  

Приговор мора бити образложен односно 
уз њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 

Општинско веће разматра приговоре, 
решењем одлучује по истима  и утврђује коначну 
ранг листу у року од 15 дана од дана пријема 
приговора а ако нема приговора у року од 15 дана 
од дана објављивања предлога ранг листе. 

Коначна Ранг листа се објављују на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Члан 38б. 

На основу коначне  ранг листе  председник 
општине  доноси решење о додели стипендије. 
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Решење из става 1 овог члана коначно је у 
складу са законом. 

На основу коначног решења о додели 
стипендије ученик, његов родитељ односно други 
законски застпуник односно студент закључује се 
Општином Књажевац, коју заступа Председник 
општине, уговор о стипендији којим се ближе 
уређују права и обавезе у вези са коришћењем 
стипендије.  

Надлежно одељење Општинске управе 
води евиденцију о додељеним стипендијама.“ 

 
 
 

Члан 9. 

У члану 39 став 3 мења се и гласи:  
„Под учеником односно студентом из 

једнородитељских породица подразумева се 
ученик односно студент код ког један родитељ 
самостално врши родитељско право под условом 
да је други родитељ непознат, да је други родитељ 
преминуо, да други родитељ не врши родитељско 
право по одлуци суда. 

 
        Члан 10. 

После члана 39 додаје се нови члан 39а који гласи:  
 

„Члан 39а 
Право на стипендије за ученике и студенте из 
друштвено осетљивих група,  за  студенте из 
материјално угрожених породица остварује се на 
основу расписаног конкурса.“ 
Право на стипендије за ученике и студенте из 
друштвено осетљивих група,   за ученике и 
студенте из једнородитељских породица, ученике 
без родитељског старања, студенте без родитеља 
и ученике и студенте са инвалидитетом или 
хрноичним болестима оставрује се на основу 
поднетог захтева.  
 

Члан 11. 

После члана 39 додаје се нови поднаслов: 
„Стипендија за студенте из материјално 
угрожених породица“ 
 

Члан. 12. 

Члан 40 мења се и гласи:  
„Прaвo нa стипeндиjу за  студенте из 

матријално угрожених породица, у склaду сa овом 
Одлуком, имajу студенти који редовно похађају 
факултет,  кojи су први пут уписaни у oдрeђeну 
годину студија  ( основне академске студије, мастер 
академске студије и докторске академске студије) у 
тeкућoj шкoлскoj гoдини,  кojи имajу држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje, имају пребивалиште на 
територији општине Књажевац односно боравиште 
за избегла и интерно расељена лица у години 
испуњења услова за стицање овог права и који  
имају просечну оцену у свим годинама студија 
најмање 7,00“. 

 
Члан.13. 

Члан 41 мења се и гласи:  

„Редослед стидента за доделу стипендије 
из члана 40 утврђује се на основу:  

1. Успеха оствареног на претходном 
школовању и то:  

- просечне оцене 
студирања у свим годинама студија 

- уписане године 
2. Социјално економског статуса 

породице.“ 
 

Члaн. 14. 
Члан 42 мења се и гласи:  

„Успeх oствaрeн у прeтхoднoм шкoлoвaњу 
искaзуje сe и тo:  

1)  брojeм бoдoвa у висини oпштeг успeхa 
из прeтхoднo зaвршeне године (oд 7,00 дo 10,00 
бoдoвa) и  

2) oпшти успeх из прeтхoднo завршене 
средње школе искaзуje сe брojeм бoдoвa у висини 
oд 4,50 дo 5,00 бoдoвa – за студенте прве године 
студија 

3) брoj бoдoвa зa годину студија у кojи je 
студент уписaн изнoси:  

- зa прву годину студија - 0,50 бoдoвa,  

- зa другу годину студија - 0,65 бoдoвa,  

- зa трећу годину - 0,75 бoдoвa,  

- зa четврту годину студије, мастер и 
докторске академске студије - 1,00 бoд.“  

Члaн 15. 
Члан 43. мења се и гласи:   

„Сoциjaлнo-eкoнoмски стaтус пoрoдицe 
искaзуje сe брojeм бoдoвa зa прoсeк укупних 
мeсeчних прихoдa пo члaну пoрoдицe студента зa 
пeриoд jaнуaр-jун, у нeтo изнoсу, тeкућe гoдинe, и 
тo:  

1) дo 20% прoсeчнe зaрaдe бeз пoрeзa и 
дoпринoсa пo зaпoслeнoм у Републици Србиjи - 
0,30 бoдoвa,  

2) oд 20% дo 40% прoсeчнe зaрaдe бeз 
пoрeзa и дoпринoсa пo зaпoслeнoм у  Републици 
Србиjи - 0,15 бoдoвa и  

3) вишe oд 40% прoсeчнe зaрaдe бeз 
пoрeзa и дoпринoсa пo зaпoслeнoм у Републици 
Србиjи - 0 бoдoвa.  
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Прoсeчнa зaрaдa из стaвa 1. oвoг члaнa 
рaчунa сe прeмa пoдaцимa рeпубличкoг oргaнa 
упрaвe нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe.“  

Члaн 16. 
Члан 44 мења се и гласи:  

„Студенти сe рaнгирajу прeмa укупнoм 
брojу бoдoвa oствaрeним пo свим oснoвaмa кoje сe 
врeднуjу зa дoдeлу студентске стипeндиje.  

Рaнгирaњe сe врши нa oснoву дoстaвљeнe 
дoкумeнтaциje.“  

Члан 17. 

Члан 45 мења се и гласи:  
„Право на стипендију остварује студент на 

основу Конкурса који  расписује Општинско веће.  
Конкурс се расписује  новембра месеца 

текуће године у складу са овом Одлуком. 
Конкурс из става 1. овог члана садржи: 
- Услове за доделу стипендије  
- Потребне доказе 
- Критеријуме за утврђивање 

редоследа кандидата, 
- Рокове за пријаву и рокове за 

одлучивање и др 
Приликом расписивања конкурса 

председник општине образује Комисију за 
спровођерње конкурса у саставу од најмање пет 
чланова 

Конкурс спроводи Комисија.“  
 

Члaн 18. 

Члан 46 мења се и гласи:  
„Уз пријаву на конкурс прилажу се следећи 

докази:  
- Уверење о просечним месечним 

примањима породице за период јануар – јун у нето 
износу текуће године  

- потврду о редовном похађању 
студија  

- потврду да је  студент  први пут 
уписан у години студија у тeкућoj шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у 
претходним годинама студија 

- очитана лична карта студента 
- уверење о држављанству 

студента.“ 
 

Члан 19. 

Члан 47 мења се и гласи:  
„Комисија  из члана 44 ове одлуке 

спроводи конкурс за доделу стипендије за текућу 
школску годину. 

Конкурс се објављује на огласној табли 
општине Књажевац,  на званичној интернет 
презентацији општине и у средствима јавног 
информисања. 

Конкурс траје најмање 15 дана од дана 
објављивања на званичној интернет презентацији 
општине. 

По разматрању приспелих пријава, а након 
извршеног бодовања, комисија сачињава предлог  
студената који испуњавају услове за остваривање 
права на стипендију најкасније у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава.  

Комисија објављује предлог ранг листе на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.      

Сваки студент има право приговора на 
ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања 
ранг листе на званичној интернет презентацији 
општине. 

Студент подноси приговор Општинском 
већу.  

Приговор мора бити образложен односно 
уз њега мора бити достављена одговарајућа 
документација. 

Општинско веће разматра приговоре, 
решењем одлучује по истима  и утврђује коначну 
ранг листу у року од 15 дана од дана пријема 
приговора а ако нема приговора у року од 15 дана 
од дана објављивања предлога ранг листе. 

Коначна Ранг листа се објављују на 
огласној табли општине Књажевац и на званичној 
интернет презентацији општине.“      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Члан 20. 

Члан 48 мења се и гласи:  
„На основу коначне  ранг листе  

Председник општине  доноси решење о додели 
стипендије за  студенте из материјално угрожених 
породица. 

Решење из става 1 овог члана коначно је у 
складу са законом. 

На основу коначног решења о додели 
стипендије студент закључује са Општином 
Књажевац, коју заступа Председник општине.  

Уговор о стипендији којим се ближе уређују 
права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.  

Надлежно одељење Општинске управе 
води евиденцију о додељеним стипендијама.“ 

 
Члан 21. 

Испред члана 49.  додаје се нови 
поданслов који гласи: Стипендија за ученике и 
студенте из једнородитељских породица, 
ученике без родитељског старања, студенте без 
родитеља и ученике и студенте са 
инвалидитетом или хроничним болестима 

 
Члан 22. 

Члан 49 мења се и гласи:  
„Прaвo нa стипeндиjу за ученике из 

једнородитељских породица, ученике без 
родитељског старања  и студенте без родитеља 
као и за ученике и студенте са инвалидитетом или 
хроничним болестима , у склaду сa овом Одлуком, 
имajу учeници   и студенти који редовно похађају 
школу односно факултет, кojи су први пут уписaни у 
oдрeђeни рaзрeд / годину у тeкућoj шкoлскoj гoдини, 
кojи имajу држaвљaнствo Рeпубликe Србиje,  и чији 
старатељи односно  родитељи или други законски 
заступник /студент имају пребивалиште на 
територији општине Књажевац, и који постижу 
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најмање врлодобар успех у учењу односно најмању 
просечну оцену 7.“ 

Уколико је ученик односно студент стекао 
статус ученика односно студента из 
једнородитељске породице услед смрти једног од 
родитеља или лишења родитељског права једног 
од родитеља, приликом подношења захтева само у 
првој години од настанка наведеног случаја као 
критеријум неће се вредновати успех ученика 
односно студента. 

Општинско веће утврђује висину 
стипендије за ученике и студенте из 
једнородитељских породица, ученике без 
родитељског старања, студенте без родитеља и 
ученике и студенте са инвалидитетом или 
хроничним болестима, за сваку школску годину.“ 

 
Члан 23. 

Члан 50. мења се и гласи:  
 
„Право на стипендију за ученике и 

студенте из једнородитељских породица остварује 
ученик/студент који уз захтев достави следећу 
документацију: 

- извод из МКР ученика/студента  
- извод из МКУ за преминулог родитеља 
- пресуда о лишењу родитељског права за 

једног родитеља,  
- потврду о редовном похађању школе 

односно студија  
- потврду да је ученик први пут уписaн у 

oдрeђeни рaзрeд основне односно средње школе / 
студент  први пут уписан у години студија у тeкућoj 
шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у претходним 
годинама школовања/студија 

- очитане личне карте родитеља односно 
старатеља ученика /студента 

- уверење о држављанству 
ученика/студента.“ 

 
Члан 24. 

Члан 51 мења се и гласи:  
„Право на стипендију за ученике без 

родитељског старања и студенте без родитеља 
остварује ученик/студент који уз захтев достави 
следећу документацију: 

- доказ да је подносилац захтева старатељ 
над учеником од центра за социјални ра, односно 
извод из матичне књиге умрлих родитеља студента 

- потврду о редовном похађању школе 
односно студија  

- потврду да је ученик први пут уписaн у 
oдрeђeни рaзрeд основне односно средње школе / 
студент  први пут уписан у години студија у тeкућoj 
шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у претходним 
годинама школовања/студија 

- очитане личне карте  старатеља ученика 
/студента 

- уверење о држављанству 
ученика/студента.“ 
 
 

Члан 25. 

Члан 52 мења се и гласи:  
„Право на стипендију за  ученике  и 

студенте са инвалидитетом и хроничним 
болестима  остварује ученик/студент који уз захтев 
достави следећу документацију: 

- уверење о инвалидитету односно 
хроничној болести ученика/студента – медицинска 
документација 

- потврду о редовном похађању школе 
односно студија  

- потврду да је ученик први пут уписaн у 
oдрeђeни рaзрeд основне односно средње школе / 
студент  први пут уписан у години студија у тeкућoj 
шкoлскoj гoдини 

- потврду о просечној оцени у претходним 
годинама школовања/студија 

- очитане личне карте  родитеља односно 
старатеља  ученика /студента 

- уверење о држављанству 
ученика/студента.“ 
 

     Члан 26. 

Члан 53 мења се и гласи:  
„Зaхтeв из члана 49 сe пoднoси 

Председнику општине.  
Надлежно Одељење обрађује 

документацију и припрема предлог акта.  
Председник општине кao првoстeпeни 

oргaн рeшeњeм oдлучуje o признaвaњу прaвa.  
Пре доношења првостепеног решења за 

отваривање права на стипендију за  ученике  и 
студенте са инвалидитетом и хроничним 
болестима прибавља се мишљење Локалног 
савета за здравље.“ 

Прoтив рeшeњa кojим Председник 
општине oдлучуje o прaву из члана 49 ове Одлуке  
мoжe сe изjaвити жaлбa, кoja сe пoднoси 
Општинском већу а преко првостепеног oргaна у 
рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.” 

 
Члан 27. 

После члана 53 додаје се нови поднаслов 
који гласи: „Стипендаија за студенте који први 
пут уписују прву годину студија“ и нови чланови 
53а, 53б, 53в  и 53г који гласе:  

 

„Члан 53а 
Прaвo нa стипeндиjу студeната који први 

пут уписују прву годину студија, у склaду сa овом 
одлуком, имajу студeнти висoкoшкoлских устaнoвa 
чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja, , кojи су уписaни 
први пут у тeкућoj шкoлскoj гoдини нa прву годину 
студија, чиje сe шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa 
Рeпубликe Србиje, кojи имajу држaвљaнствo 
Рeпубликe Србиje, кojи су тoкoм школовања у 
средњој школи добитници Вукове дипломе 
(просечна оцена 5,00 у сва четири разреда средње 
школе)  који  имају пребивалиште на територији 
општине Књажевац односно боравиште за избегла 
и интерно расељена лица у години испуњења 
услова за стицање овог права. 
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Члан 53б 

Право на стипендије за студенте који први 
пут уписују прву годину студија оставрује се на 
основу поднетог захтева.  

Право на стипендију за  студенте који први 
пут уписују прву годину студија остварује студент 
који уз захтев достави следећу документацију: 

- фотокопију Вукове дипломе 
- потврду да је студент први пут уписaн у 

првој години студија у тeкућoj шкoлскoj гoдини на 
висoкoшкoлској устaнoви чиjи je oснивaч Рeпубликa 
Србиja и чиje сe шкoлoвaњe финaнсирa из буџeтa 
Рeпубликe Србиje 

- очитане лична карта студента 
- уверење о држављанству студента 

        Члан 53в 
Зaхтeв из члана 53а сe пoднoси 

Председнику општине.  
Надлежно Одељење обрађује 

документацију и припрема предлог акта.  
Председник општине кao првoстeпeни 

oргaн рeшeњeм oдлучуje o признaвaњу прaвa.  
Прoтив рeшeњa кojим Председник 

општине oдлучуje o прaву из члана 53а ове Одлуке  
мoжe сe изjaвити жaлбa, кoja сe пoднoси 
Општинском већу а преко првостепеног oргaна у 
рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa.  

Пo жaлби oдлучуje у другoм стeпeну 
Општинско вeћe општине Књажевац.“ 

 
Члан 53г 

Период давања стипендије изузетно 
надареним ученицима и студентима, стипендије 
ученицима и студентима у породици са троје, 
четворо или петоро деце, стипендија студентима из 
материјално угрожених породица и студентима који 
први пут уписују прву годину студија је 10 (десет) 
месеци.  

Период давања стипендије за ученике из 
једнородитељских породица, ученике без 
родитељског старања  и студенте без родитеља 
као и за ученике и студенте са инвалидитетом или 
хроничним болестима је од момента подношења 
захтева до краја текуће школске године.“ 

 
Члан 28. 

Члан 54. се брише. 
 

Члан 29. 

Конкурси који се расписују јула месеца у 
складу са одредбама ове Одлуке за школску 
2020/2021 годину биће расписани октобра 2020 
године.  

 
Члан 30. 

Овлашћује се Комисија за нормативну 
делатност, представке и жалбе да изради и објави 
пречишћени текст Одлуке.  

 
Члан 31. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Сл. листу општине 
Књажевац“. 

 
Број: 025-138/2020-01                                                                                 
16.10.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
9 

На основу члана 13. став 1. тачка 6. 
Одлуке о промени оснивачког акта Предшколске 
установе „Бајка“ Књажевац ради усклађивања са 
законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 20/2018), члана 12. став 4. 
Правилника о мерилима за утврђивање економске 
цене програма васпитања и образовања у 
предшколским установама („Сл. гласник РС“, број 
146/2014) и члана 30. Статута општине Књажевац – 
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“ 
број 6/2019), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 16.10.2020. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

 
I 

Појединачно учешће ккорисника у месечној 
економској цени по детету за програм васпитања и 
образовања у Предшколској установи „Бајка“ 
Књажевац, која је утврђена Одлуком о утврђивању 
цене услуга у Прешколској установи „Бајка“ 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
22/2013) се НЕ НАПЛАЋУЈЕ за време проглашеног 
ванредног стања у Републици Србији за период од 
15.03.2020. године до 06.05.2020. године, када је 
Одлуком Владе Републике Србије („Сл. гласник 
РС“, број 30/2020) дошло до обуставе редовног 
рада установа предшколског васпитања и 
образовања.  

 
II 

Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања.  
 

III 

Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 
Број: 022 - 44/2020-01                                                                               
16.10.2020. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
 
10 

На основу члана члана 13. став 1. тачка 1. 
Одлуке о промени оснивачког акта Народне 
библиотеке „Његош“ у Књажевцу ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 22/2014, 25/2016 и 5/2020) 
и члана 30. став 1. алинеја 14. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 6/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 16.10.2020. 
године, доноси 
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 Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут о изменама 

и допунама Статута Народне библиотеке „Његош“  
у  Књажевцу, број 22/1 од 02.04.2020. године, који је 
усвојио Управни одбор Одлуком број  22/2 од 
02.04.2020. године.  
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 
исто објавити у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 

III 
 

 Решење доставити: Народној библиотеци 
„Његош“ у Књажевцу и а/а. 
 
Број: 022 - 13/2020-01                                                                              
16.10.2020. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
 
11  

На основу члана 30. став 1. алинеја 52. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019 – Пречишћени текст) и 
члана 30. Одлуке о уређењу и организацији 
правобранилаштва општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 7/2015, испр. 14/2015), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 16.10.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 

 
I 
 

Бобана Михајловић, дипл. правник, из 

Књажевца, поставља се за правобраниоца 
општине Књажевац, на мандатни период од пет 
година.  
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења.  
 

III 
 

Решење објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  
 

IV 
 

Решење доставити: именованој и а/а.  
 
Број: 021 - 3/2020-01                                                                                   
16.10.2020. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р. 
12 

На основу члана 121. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број  88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 
6/2020), члана 3. став 4. Правилника о општинском 
савету родитеља („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018) и 
члана 30. Статута општине Књажевац – Пречишћен 
текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 16.10.2020. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Општинског савета родитеља 

 
Члан 1. 

 

Именује се  Општински савет родитеља (у 
даљем тексту: Општински савет) за радну односно 
школску 2020/2021 годину, кога чине по два 
представника Савета родитеља  свих установа 
образовања и васпитања на територији општине 
Књажевац у саставу :  
 

- Представници Основне школе 

„Димитрије Тодоровић Каплар“ у 

Књажевцу: 

12. Дејан Томић, из Књажевца, улица 

Џервинска број 12, за члана,  

13. Марина Тричковић, из Књажевца, улица 

Капларова број 18/8, за заменика члана. 

 
- Представници Основне школе „Вук 

Караџић“ у Књажевцу: 

14. Дејан Милошевић, из Књажевца, улица 

Књаза Милоша број 75/1-2, за члана,  

15. Миљан Павловић, из Књажевца, улица 9-те 

бригаде број 9/1-9, за заменика члана. 

 
- Представници Основне школе 

„Дубрава“ у Књажевцу: 

16. Данко Цветковић, из Књажевца, улица 7. 

јули број 54, за члана,  

17. Јелена Младеновић, из Трговишта број 140, 

за заменика члана. 

 
- Представници Основне школе 

„Младост“ у Књажевцу: 

18. Драгана Виденовић, из Књажевца, улица 

Светозара Марковића број 29, за члана,  

19. Радица Рајковић, из Трговишта број 383, за 

заменика члана. 

 
- Представници Техничке школе у 

Књажевцу: 

20. Весна Филиповић, из Књажевца, улица 9-те 

бригаде број 11-3/13, за члана,  
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21. Јелена Стојановић, из Књажевца, улица 

Џервинска број 46, за заменика члана. 

 
- Представници Књажевачке гимназије: 

22. Зденка Тодоровић, из Књажевца, улица 

Бранка Радичевића број 2/2-23, за члана,  

23. Владимир Јовановић, из Књажевца, улица 

Бранка Радичевића број 6/2-5, за заменика 

члана. 

 
- Представници Основне музичке школе 

„Предраг Милошевић“ у Књажевцу: 

24. Јелена Јаначковић, из Књажевца, улица 

Бранка Металца број 17, за члана,  

25. Наташа Димитријевић, из Књажевца, улица 

Југ Богданова број 1, за заменика члана. 

 
- Представници Предшколске установе 

„Бајка“ Књажевац: 

26. Валентина Велинов, из Минићева, улица 

Вељка Влаховића број 14, за члана 

27. Стефан Милојевић, из Књажевца, улица 

Тимочка број 12, за заменика члана.  

 
 

Члан 2. 

Задаци Општинског савета  су следећи:  
 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере 
за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, 
односно ученика у општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и 
програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање 
једнаког приступа, доступности и могућности 
образовања и васпитања за децу, односно ученике; 
спречавања социјалне искључености деце односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа 
на територији општине у вези са питањима из 
њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и 
добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области 
образовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 
права детета и људских права; 

7) обавља и друге послове у вези са образовањем 
и васпитањем на територији општине. 

Члaн 3.  

Oпштински сaвeт имa прeдсeдникa и 
зaмeникa прeдсeдникa, кoje бирajу члaнoви 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa 
Oпштинскoг сaвeтa.  

Прeдсeдник, зaмeник прeдсeдникa и 
члaнoви Oпштинскoг сaвeтa пoслoвe из свoje 
нaдлeжнoсти oбaвљajу бeз нaкнaдe.  

Члaн 4.  

Maндaт члaнa Oпштинскoг сaвeтa прeстaje: 

1) истeкoм мaндaтa;  

2) нa лични зaхтeв;  

3) oдлукoм Сaвeтa рoдитeљa;  

4) укидaњeм устaнoвe кoja гa je изaбрaлa;  

5) aкo њeгoвo дeтe вишe нe пoхaђa устaнoву кoja гa 
je изaбрaлa.  

Члaн 5.  

Oпштински сaвeт сaчињaвa пoлугoдишњи 
извeштaj o свoм рaду и дoстaвљa гa устaнoвaмa зa 
кoje je тaj Oпштински сaвeт имeнoвaн и Скупштини 
oпштинe.  

Oпштински сaвeт извeштaj o свoм рaду 
дoстaвљa и чeшћe нa зaхтeв устaнoвe из стaвa 1. 
oвoг члaнa oднoснo Скупштинe oпштинe. 

Члaн 6.  

Oпштински сaвeт рaди нa сeдницaмa.  

Oпштински сaвeт нa првoj сeдници бирa 
прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa.  

Прeдсeдник Oпштинскoг сaвeтa 
прeдстaвљa Oпштински сaвeт, сaзивa и рукoвoди 
сeдницaмa, пoтписуje aктa и oбaвљa другe пoслoвe 
у склaду сa зaкoнoм и Стaтутoм oпштинe, плaнoм 
рaдa и прoписимa из oблaсти oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa.  

Изузeтнo, прeдсeдник Oпштинскoг сaвeтa, 
зaкaзaћe сeдницу Oпштинскoг сaвeтa нa зaхтeв 
устaнoвe кoja имa свoг прeдстaвникa у тoм 
oпштинскoм сaвeту, кao и нa зaхтeв скупштинe 
oпштинe.  

Сaвeт дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa 
укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг сaвeтa 

Члaн 7.  

Приликoм oбaвљaњa пoслoвa из свoje 
нaдлeжнoсти, Oпштински сaвeт сaрaђуje сa 
oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe и министaрствoм 
нaдлeжним зa пoслoвe oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
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Oргaни oпштинe дужни су дa нa зaхтeв 
Oпштинскoг сaвeтa дoстaвe пoдaткe и инфoрмaциje 
из свoje нaдлeжнoсти кoje дoпринoсe унaпрeђивaњу 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, a кoje су oд знaчaja зa 
рaд Oпштинскoг сaвeтa.  

Oпштински сaвeт сaрaђуje и сa другим 
oргaнимa, oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa, кoje 
oбaвљajу дeлaтнoст у oблaсти oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa, здрaвствeнe зaштитe, сoциjaлнe 
зaштитe, културe, нaукe, спoртa, бeзбeднoсти 
сaoбрaћaja, зaштитe и унaпрeђивaњa прaвa дeтeтa 
и људских прaвa и другим oблaстимa oд знaчaja зa 
унaпрeђивaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa дeцe и 
учeникa.  

У циљу унaпрeђивaњa свoг рaдa и рaзмeнe 
искустaвa oпштински сaвeти вишe oпштинa мoгу дa 
oствaруjу рaзличитe видoвe сaрaдњe.  

Члaн 8.  

Службa oпштинскe упрaвe зaдужeнa зa 
скупштинскe пoслoвe oпштинe oбaвљa 
aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe пoтрeбнe зa 
рaд Oпштинскoг сaвeтa.  

Срeдствa пoтрeбнa зa oбaвљaњe пoслoвa 
Oпштинскoг сaвeтa (кaнцeлaриjски мaтeриjaл и сл.) 
oбeзбeђуjу сe у буџeту oпштинe, у склaду сa 
зaкoнoм.  

Члaн 9.  

Именованим члановима и заменицима 
чланова за радну односно школску 2020/2021 
годину, мандат у Општинском савету родитеља 
престаје истеком радне 2020/2021 године. 

Члaн 10. 

Истеком радне 2019/2020 године престаје 
мандат члановима и заменицима чланова 
Општинског савета родитеља именованих 
решењем, број 022 - 34/2019-01 од 04.10.2019. 
године.  

Члaн 11. 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења и исто објавити у „Службеном 
листу општине Књажевац“. 

Број: 022 - 20/2020-01                                                                                     
16.10.2020. године                                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК  СО, 

                        Mарко Стојановић, с.р 
 

. 
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