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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XIV – БРОЈ 22 03. ЈУН 2021 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
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На основу члана 9. став 1. Закона о планском 
систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 
30/2018) и члана 20. став 1. тачка 1),  члана 32. став 1. 
тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
Закон и 47/2018)  и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 6/2019- 
Пречишћен текст), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној  03.06.2021. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ 
ЗА ПЕРИОД  2021 ДО 2027 ГОДИНЕ  

 
Члан 1. 

 
 УСВАЈА СЕ  План развоја општине 

Књажевац за период  2021 до 2027 године. 
 

Члан 2. 
 

 За праћење реализације Плана из члана 1. 
ове Одлуке, задужује се Одељење за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе Књажевац. 
 

Члан 3. 
 

 Саставни део ове Одлуке је текст Плана 
развоја општине Књажевац за период  2021 до 2027 
године. 

 
Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 

Број: 30 - 5/2021-01                                                                               
03.06.2021. године                                                                              
К њ а ж е в а ц 

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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На  основу чланова 11-13. Закона о планском 
систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 
30/2018) и члана 20. став 1. тачка 1, члана 32. став 1. 
тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
Закон и 47/2018)  и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 6/2019 - 
Пречишћен текст), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној 03.06.2021. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ 

ЗА ПЕРИОД  2021 ДО 2025 ГОДИНЕ  
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ  Стратегија развоја општине 

Књажевац за период  2021 до 2025 године. 
 

Члан 2. 
 

 За праћење реализације Стратегије из члана 
1. ове Одлуке, задужује се Одељење за привреду и 
друштвене делатности Општинске управе Књажевац. 
 

Члан 3. 
 

 Саставни део ове Одлуке је текст Стратегије 
развоја општине Књажевац за период  2021 до 2025 
године. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 

Број: 30 - 6/2021-01                                                                            
03.06.2021. године                                                                           
К њ а ж е в а ц 

                 ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 30. став 1. алинеја 5. Статута општине 
Књажевац – Пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ број 16/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној 03.06.2021. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА  
И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 2021 ДО 

2025 ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
Усваја се СТРАТЕГИЈА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 
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ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 2021  ДО 
2025  ГОДИНЕ. 

 
Члан 2. 

 

За праћење реализације Стратегије задужује 
се Одељење за привреду и друштвене делатности 
Општинске управе Књажевац.  
 

Члан 3. 

 
Саставни део ове Одлуке је текст 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ 2021 ДО 2025  ГОДИНЕ. 
 

Члан 4. 

 
Одлуку ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“.  
 
Број: 60 - 5/2021-01                                                                              
03.06.2021. године                                                                             
К њ а ж е в а ц                                                                

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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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 03.06.2021. 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 се измена и допуна 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације прве 
фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања, 
деоница „Зубска река-Јабучко равниште“  („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 11/2014 и 26/2020), у даљем 
тексту: „План“.  

 
Члан 2. 

                        

          У члану 2. додаје се став 2. који гласи: 
 „Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а 
коначна граница Плана са бројевима катастарских 
парцела ће се утврдити приликом припреме нацрта 
Плана“.   

 
 

Члан 3. 

 
 Мења се члан 3. и гласи:  
„Плански основ за израду представља 

Просторни план подручја парка природе и туристичке 
регије Стара планина („Службени гласник РС“, број 
115/2008) и Просторни план општине Књажевац 
(„Службени лист општине Књажевац“, број 9-1/2011).  

Осталу релевантну документацију за израду 
предметног Плана чине Програм развоја планинског 
туризма на подручју Старе планине („Службени 
гласник РС” бр. 85/2007) и План детаљне регулације 
прве фазе туристичког ризорта „Јабучко Равниште“ на 
Старој планини (измена и допуна) („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 9/2009 и 2/2011). 

План се израђује на ажурном катастарско-
топографском плану.  

Решења у погледу концепције, намене 
простора, уређења, коришћења и заштите простора 
базирају се на смерницама из планске документације 
ширег подручја, на основу којих ће, у складу са 
дефинисаном наменом простора, моћи на 
рационалнији начин да се плански уреди предметни 
простор, у обухвату Плана.  

Визије и циљеви за доношење Плана се 
односе на: 

1. обезбеђење услова за просторно 
уређење и изградњу, односно трасирање цевовода од 
водозахвата на „Зубској реци“ до резервоара „Дојкино 
врело“ са свим пратећим објектима (постројење за 
прераду воде - ППВ, црпне станице и др) дуж 
предвиђеног коридора као и на самом укључењу у 
постојећи систем водоснабдевања- резервоар 
„Дојкино врело“;  

2. обезбеђење адекватне заштите 
животне средине, природних и културних добара.“. 

 
Члан 4. 

 
Мења се члан 4. и гласи:  
„Носилац израде Плана је Општинска управа 

општине Књажевац, Одељење за урбанизам, 
комунално стамбене и имовинско правне послове." 
 

Члан 5. 

 
Мења се члан 5. и гласи:  
„Рок израде Плана и динамика израде 

појединих фаза уређена је Уговором између 
Наручиоца (Инвеститора) и Обрађивача“. 

 
Члан 6. 

 
Мења се члан 7. и гласи:  
„Након доношења Одлуке о изради Плана, 

Носилац израде Плана организује рани јавни увид у 
трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у 
средствима јавног информисања. 

Нацрт плана излаже се на јавни увид у 
трајању од 30 дана у просторијама Општинске управе 
општине Књажевац и на интернет страници Општине 
Књажевац, а време и место одржавања јавног увида 
оглашава се у средствима јавног информисања. О 
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излагању нацрта Плана на јавни увид стара се 
Носилац израде плана. 
Рани јавни увид и јавни увид организује Носилац 
израде Плана, у свему према Закону.  

По обављеном јавном увиду, Комисија за 
планове сачињава Извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 
закључцима по свакој примедби, и исти доставља 
Обрађивачу Плана“. 
 

Члан 7. 

 
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 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 350- 27/2014-01                                                                                  
03.06.2021. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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На основу члана 55. Закона о водама („Сл. 
гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 
и 95/2018 – др. закон), члана 70. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 
20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 30. Статута општине 
Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019), а након прибављеног 
Мишљења Јавног водопривредног предузећа 
„Србијаводе“, број 4036/1 од 23.04.2021. године, 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
03.06.2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ОПЕРЕТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА  
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021 ГОДИНУ 

 
 
 
 

1. 

 
ДОНОСИ СЕ Оперативни план одбране од 

поплава за воде II реда општине Књажевац за 2021. 
годину, број 325 - 4/2021-01, од 08.04.2021. године.  
 

2. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 

Број: 325 - 4/2021 - 01                                                                            
03.06.2021. године                                                                               
К њ а ж е в а ц   

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
6 

На основу члана 18, 26. став 1. и члана 27. 
став 10.  Закона о јавној својини  („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 18. и 
19. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац – Пречишћен текст 
(„Службени лист општине Књажевац“ број 17/2019) и 
члана 30. Статута општине Књажевац – Пречишћен 
текст („Сл. лист општине Књажевац“ број 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 
дана 03.06.2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

РГОШТЕ 
 

Члан 1. 
 

Општина Књажевац, као носилац права јавне 
својине, даје Месној заједници Ргоште на коришћење 
непокретности  и то: зграду бр. 1. остале зграде – 
купатило, на кп. бр. 1587 КО Ргоште, уписане у Лист 
непокретности бр. 898 КО Ргоште, као објекат бр. 1, 
приземна, површине у габариту 45 м2, према Скици 
која ће бити израђена од стране ЈП „Предузеће за 
развој,урбанизам и изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац, која ће чинити саставни део Уговора, ради 
обављања делатности за коју је основана, односно 
ради задовољавања потреба и интереса од 
непосредног значаја за грађане са одређеног 
подручја, у складу са оснивачким актом Одлуком о 
месним заједницама на територији општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
5/2020) и другим актима. 

Непокретност из става 1. овог члана даје се, 
без накнаде, на одређено време на период од 5 
година. 

Давањем на коришћење непокретности из 
става 1. овог члана не преноси се право својине.  

Месна заједница нема право отуђења 
непокретности из става 1. овог члана, а располагање 
може вршити само уз сагласност општине Књажевац. 
 

Члан 2. 
 

Месна заједница Ргоште, преузима на 
коришћење непокретност из члана 1. ове Одлуке и 
обавезна је да исте користи за остваривање и 
реализацију својих послова, обављање делатности , 
односно надлежности за коју је основана у складу са 
природом и њиховом наменом и да истима управља у 
складу са Законом о јавној својини, подзаконским 
прописима и важећим прописима општине Књажевац. 

Месна заједница Ргоште је дужна да 
непокретност из члана 1. ове одлуке користи са 
пажњом доброг привредника. 



03. ЈУН 2021 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 22  СТРАНА 4 

 

4 
 

Месна заједница Ргоште има обавезу 
плаћања трошкова текућег одржавања, трошкова 
енергије, трошкова комуналних услуга и свих других 
трошкова који проистичу из коришћења објекта. 
 

Члан 3. 
 

Право коришћења на непокретности из члана 
1. престаје у случају отуђења из јавне својине 
општине Књажевац, на основу одлуке надлежног 
органа и независно од воље носиоца права 
коришћења на тим непокретностима, као и у другим 
случајевима  утврђеним законским и подзаконским 
прописима и актима надлежног органа локалне 
самоуправе и уговором. 
 

Члан 4. 
 

Пренос права коришћења извршиће се у 
виђеном стању. 

Обавезује се ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и  изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац  да изврши записничко утврђивање стања 
непокретности из члана 1. уз утврђивање структуре 
објекта и појединачне корисне површине просторија, 
намене, стања, као и друге битне чињенице и 
записничку примопредају.  

У вези записничког утврђивања стања 
обавезује се ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
изградњу општине Књажевац“ Књажевац да сачини  
скицу објекта са навођењем  просторија у објекту и 
назначењем површине и намене сваке просторије, 
као и друге битне околности за примопредају уз 
обавезно сачињавање и записника о примопредаји. 

Записници са скицама су саставни део 
уговора.  

Записничко утврђивање стања ће се 
извршити најкасније на дан закључења Уговора, а 
примопредаја одмах по закључењу Уговора. 

Обавезује се ЈП „Предузеће за развој, 
урбанизам и  изградњу општине Књажевац“ 
Књажевац  да сачињене записнике, скице и осталу 
документацију достави општини Књажевац и Месној 
заједници Ргоште. 
 

Члан 5. 
 

На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о 
преносу права коришћења на непокретности  из члана 
1. ове одлуке између општине Књажевац и Месне 
заједнице Ргоште, којим ће се ближе уредити 
међусобна права и обавезе и друга питања у складу 
са утврђеним чињеничним стањем сходно Записнику 
о примопредаји. 
           Овлашћује се Председник општине Књажевац 
да потпише Уговор из става 1. овог члана, након 
прибављеног мишљења Правобранилаштва општине 
Књажевац.  
 

Члан 6. 
 

Месна заједница Ргоште, након пренетог 
права коришћења, има право да непокретност из 
члана 1. ове одлуке држи и да користи у складу са 

природом и наменом ствари, да је да на коришћење 
другом носиоцу права коришћења или у закуп и да 
њоме управља у складу са Законом и наведеном 
Одлуком, уз претходно прибављену сагласност 
Општинског већа општине Књажевац.  

 
Члан 7. 

 

Одлуку доставити: Месној заједници Ргоште, 
Правобранилаштву општине Књажевац, ЈП 
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац“ Књажевац, Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 
Одељењу за финансије и буџет и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода општине Књажевац 
и а/а. 
 
Број: 361- 8/2021-01                                                                               
03.06.2021. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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На основу члана 14. став 1. тачка 1. Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног комуанлног 
предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања 
са законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 23/2016, 27/2016, 28/2016, 2/2019, 
4/2019 и 9/2019) и члана 30. став 1. тачка 13. Статута 
општине Књажевац – Пречишћени текст („Сл. лист 
општине Књажевац“ број 6/2019), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 03.06.2021. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, број 670 
од 27.04.2021. године, заведен код општине 
Књажевац под бројем 023-16/2021-01 дана 
27.04.2021. године.  
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
 

Решење објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 

 
IV 
 

Решење доставити: Јавном комуналном 
предузећу „Стандард“ Књажевац и а/а.  
 
Број: 023 - 16/2021-01                                                                            
03.06.2021. године                                                                               
К њ а ж е в а ц 

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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На основу члана 125. став 2. Закона о 
социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/2011), 
члана 14. Одлуке о промени оснивачког акта Центра 
за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу 
ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 11/2014) и члана 30. 
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 6/2019- Пречишћен текст ), а по датој  
сагласности Министарства за рад, запошљавање, 
борачка  и социјална питања Републике Србије,  број 
119-01-182/2021-09  oд 14.05.2021. године, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 03.06.2021. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Центра за социјални рад 
 „др Михајло Ступар“ у Књажевцу  

 
1. 
 

Александар Стојановић,  дипломирани 

правник, из Књажевца, улица Вукашина Милића Вује 
бб, именује се за вршиоца дужности директора 
Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у 
Књажевцу, на мандатни период од најдуже годину 
дана. 

 
2. 
 

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

3. 
 

Решење доставити: именованом, Центру за 
социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу и 
архиви општине Књажевац.  
 
Број: 022 - 13/2021–01                                                                       
03.06.2021. године                                                                          
К њ а ж е в а ц  

     ПРЕДСЕДНИК СО,  

    Марко Стојановић, с.р. 
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