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На основу члана 21. Одлуке о реализацији 

активности из програма коришћења средстава 

буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. 

годину („Службени лист општине Књажевац“, број 

24/21 од 05.07.2021. године), Општинско веће 

Општине Књажевац, на седници  одржаној дана 27.09. 

2021. године, донело је: 

 

РЕШЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ НА СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

(ОБЈЕКТИ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ) 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I Расписује се Јавни позив за суфинансирање 

мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама 

(објекти за вишепородично становање) на територији 

Општине Књажевац за 2021. годину (у даљем тексту 

Конкурс). 

II  Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници и огласној табли Општине Књажевац и траје 

21 дан. 

III Јавни позив за учешће стамбених заједница  

је саставни део овог решења. 

IV  Конкурс спроводи Комисија за реализацију 

мера енергетске санације. 

V Решење објавити у „Службеном листу 

Општине Књажевац“. 

 

Број: 312-205/2021-09 
Дана: 27.09.2021.                                                                     
Књажевац                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

мр Милан Ђокић с.р. 
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 На основу члана 8. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама (''Сл. лист општине Књажевац'' бр. 
25/2016), члана 51. Статута општине Књажевац - 
Пречишћени текст (''Сл. лист општине Књажевац'' бр. 
6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 27.09.2021. године, донело је 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ 
ПОВРШИНАМА  

Члан 1. 

 Доноси се Измена и допуна постојећег Плана 
локација за постављање мањих монтажних објеката 
на јавним и осталим површинама („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 8/2017, 12/2017, 13/2018 и 13/2019), 
израђена од стране Јавног предузећа "Предузеће за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац", 
бр. 876/1-21, од 09.09.2021. године.  

Члан 2. 

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

- Локација бр. 58,  – Јабучко равниште – 
на делу КП бр. 240/3, КО Ћуштица, 
планирана три монтажна објекта - 
киоска. 

Члан 3. 

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

                3.3.58. део КП бр. 240/3, КО Ћуштица 

- Објекти: монтажни објекти 1, 2 и 3.   

- Намена и садржај: пружање услуга и 
трговинa. 

- Габарит: површина испод једног 
објеката 10,50 м

2
. 

- Спратност: приземна П + 0. 
 Монтажни објекати-киосци, морају да буду на 
безбедној удаљености од скијашких стаза и осталих 
инсталација скијалишта, а све у складу са Законом о 
јавним скијалиштима.   

Члан 4. 

Спровођење Плана о Измени и допуни 
Плана локација за постављање мањих монтажних 
објеката на јавним и осталим површинама вршиће 
Општинска управа, општински орган надлежан за 
послове урбанизма и други органи чија је надлежност 
законом и другим прописима одређена. 

Члан 5. 

План о измени и допуни Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац». 
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Број: 463-59/2021-09                                                                     
27.09.2021. године                                                                  
К њ а ж е в а ц    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

мр Милан Ђокић с.р. 
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              На основу члана 26. став 1. и 2., члана 27. 
став 10., члана 36. став 6.  а ради члана 19. став 1. и 
члана 20. став 1. 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 
2., члана 3. став 3. алинеје 1, члана 4. став 2., члана 
17. став 2. и став 3., члана 16. Одлуке о прибављању 
и располагању стварима у јавној својини општине 
Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр. 17/2019), члана 51. став 1. тачка 13. 
Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст (“Сл. 
лист општине Књажевац”, број  6/2019), Општинско 
веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 
27.09.2021. године, донело је  
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење покретне ствари – 

превозног средства 
у јавној својини општине Књажевац 

 
 

Члан 1. 

                 ДАЈЕ СЕ на коришћење покретна ствар – 
превозно средство у јавној својини општине 
Књажевац, и то путничко возило марке: ŠKODA 
KAROQ AMBITION 2,0 TDI 4X4 DSG, број мотора: 
DTT157132, број шасије: TMBLJ7NU6M5055575, боја: 
9P9P бела (Candy White), радна запремина мотора: 
1968 ccm, снага мотора: 110 kw, година производње: 
2021, маса празног возила: 1634 кг, број седишта: 5, 
број врата: 5, са припадајућом опремом (резервним 
точком, дизалицом, алатом, два контакт кључа, 
упутством за руковање возилом, електронском 
сервисном књижицом, оригинал фактуром и 
царинском документацијом), Републици Србији, 
Министарству унутрашњих послова, Полицијској 
управи Зајечар, Полицијској станици у Књажевцу, ул. 
Јове Курсуле бр. 1, без права отуђења. 
 

Члан 2. 

                 Давање покретне ствари –превозног 
средства у јавној својини општине Књажевац из члана 
1. ове Одлуке на коришћење врши се без накнаде, из 
разлога што је исто прибављено у јавну својину 
општине Књажевац за потребе саобраћајне полиције 
Полицијске станице у Књажевцу, према Програму 
унапређења безбедности саобраћаја на територији 
општине Књажевац за 2021. годину („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 15/2021) којим је 
предвиђена набавка возила за потребе саобраћајне 
полиције из средстава прихода оствареног по Закону 
о безбедности саобраћаја на путевима а у циљу 
унапређења система безбедности саобраћаја и 
реализације једне од мера – техничко опремање 
јединица саобраћајне полиције, и Плану набавки 
општине Књажевац за 2021. годину, по спроведеном 
поступку сходно Закону о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 91/2019), на основу Уговора о јавној 
набавци опреме за саобраћај – возила за потребе 
саобраћајне полиције, који је код Општине Књажевац 
заведен под бројем 404/1-19-9/2021-02 од 09.08.2021. 
године, а код продавца „АУТОЧАЧАК ПРОМЕТ“ ДОО 
ПЈ Ниш заведен под бројем 89 од 09.08.2021. године. 
 

Члан 3. 

                  Овлашћује се председник Општине да 
закључи и потпише Уговор о давању на коришћење 
покретне ствари – превозног средства у јавној својини 
Општине из члана 1. ове Одлуке након прибављеног 
мишљења Правобранилаштва општине Књажевац. 
                   Уговором из става 1. овог члана, ближе се 
уређују међусобна права и обавезе и утврђује се да 
ће трошкове осигурања, регистрације, техничког 
прегледа возила, одговорности за штету насталу на 
возилу из члана 1. ове Одлуке, штету учињену 
лицима, имовини, стварима и др. као и трошкове 
одржавања возила и друге трошкове који произилазе 
из коришћења возила, сносити  Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије, Полицијска 
управа Зајечар, Полицијска станица у Књажевцу са 
којим се закључује Уговор, као и остала међусобна 
права и обавезе.  
 

Члан 4. 

                 Примопредаја покретних ствари –превозног 
средства из члана 1. ове Одлуке, са пратећом 
опремом и документацијом, извршиће се записнички, 
између обе уговорне стране.  
 

Члан 5. 

                   Одлука ступа на снагу даном доношења. 
                   Одлуку објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“.   
                   Одлуку доставити: Полицијској управи 
Зајечар, Полицијској станици у Књажевцу, ул. Јове 
Курсуле бр. 1, Правобранилаштву општине 
Књажевац, Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, Одељењу за 
буџет и финансије и утврђивање и наплату локалних 
јавних прихода општине Књажевац, и уз предмет. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
                      Програмом унапређења безбедности 
саобраћаја на територији општине Књажевац за 2021. 
годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 15/2021) 
предвиђена је набавка возила за потребе саобраћајне 
полиције, из средстава прихода оствареног по Закону 
о безбедности саобраћаја на путевима, а у циљу 
унапређења система безбедности саобраћаја и 
реализације једне од мера – техничко опремање 
јединица саобраћајне полиције, као и Планом набавки 
општине Књажевац за 2021. годину. 
                       Општина Књажевац је према напред 
наведеном Програму и Плану, по спроведеном 



СТРАНА 3 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 31  28. СЕПТЕМБАР 2021 

 

3 
 

поступку сходно Закону о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 91/2019), набавила путничко возило 
марке: ŠKODA KAROQ AMBITION 2,0 TDI 4X4 DSG, за 
потребе саобраћајне полиције Полицијске станице у 
Књажевцу, на основу Уговора о јавној набавци 
опреме за саобраћај – возила за потребе саобраћајне 
полиције, који је код Општине Књажевац заведен под 
бројем 404/1-19-9/2021-02 од 09.08.2021. године, а 
код продавца „АУТОЧАЧАК ПРОМЕТ“ ДОО ПЈ Ниш 
заведен под бројем 89 од 09.08.2021. године. 
                       Министарство унутрашњих послова, 
Дирекција полиције, Полицијска управа у Зајечару, 
дана 01.09.2021. године, је Општини Књажевац 
поднела Захтев за доделу возила на коришћење за 
потребе саобраћајне полиције Полицијске станице у 
Књажевцу, број 404-67/21 од 30.08.2021. године, у 
коме наводи да је предметно возило набављено у 
поступку јавне набавке и да је набавка истог била 
садржана у Програму унапређења безбедности 
саобраћаја на територији општине Књажевац за 2021. 
годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 15/2021). 
                       Чланом 26. став 1. 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),  (у даљем тексту: Закон), 
прописано је да се давање ствари на коришћење 
сматра располагањем стварима у јавној својини, а 
став 2. да се ствари у јавној својини могу дати на 
коришћење (са накнадом или без накнаде) другом 
носиоцу јавне својине. 
                       Чланом 27. став. 10. Закона прописана 
је надлежност органа јединице локалне самоуправе 
одређеног у складу са законом и статутом за 
одлучивање о прибављању и располагању стварима 
у својини јединице локалне самоуправе, а у члану 36. 
став 6. надлежност лица за закључивање уговора. 
                        У члану 19. Ставу 1. Закона је 
прописано да се државни органи сматрају 
корисницима ствари у јавној својини као и да сходно 
члану 20. став 1. државне органи користе непокретне 
и покретне ствари у јавној својини које су намењене 
извршавању њихових надлежности.           
                        Чланом 2. у ставу 1. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 17/2019) (у даљем тексту: 
Одлука) прописано је да се прибављање и 
располагање стварима у јавној својини врши у складу 
са одредбама Закона и подзаконског акта.  
                         У члану 3. став 3. алинеји 1. Одлуке 
дата је дефиниција шта се све подразумева под 
покретним стварима да у покретне ствари спадају 
превозна средства, а у члану 4. став 2. да се под 
располагањем стварима у јавној својини Општине 
сматра и давање ствари на коришћење. 
                         Чланом 17. у ставу 2. алинеји 1. и у 
ставу 3. Одлуке је прописано да државни органи као 
корисници ствари у јавној својини на основу одлуке о 
давању ствари на коришћење имају право да ствари у 
јавној својини Општине држе и да их користе у складу 
са природом и наменом ствари. 
                             У члану 16. Одлуке је прописано да 
Одлуку о давању на коришћење покретних ствари у 
складу са законом доноси Општинско веће.  

                         У члану 51. став 1. тачка 13. Статута 
општине Књажевац Статута општине Kњажевац - 
Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  
6/2019) прописана је надлежност Општинског већа 
општине Књажевац за доношење ове Одлуке о 
давању на коришћење ствари у јавној својини 
општине Књажевац. 
                         Одредбом члана 23. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 17/2019) прописано је да се 
уговори о прибављању и располагању стварима 
закључују по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Књажевац.                        
                           Општинско веће разматрало је 
предлог Одлуке о давању на коришћење покретне 
ствари – превозног средства у јавној својини општине 
Књажевац и донело одлуку као у диспозитиву.  
 
 
Број: 404-65/2021-01                                                                                   
27.09.2021. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц                                                                                         

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

мр Милан Ђокић с.р. 
4 

На основу члана 19., члана 26. став 1., члана 
27. став 10., члана 36. став 6.  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 2., члана 3. став 3. алинеје 1, члана 
4. став 2., члана 17. став 2. и став 3., члана 16. 
Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Књажевац“, бр. 17/2019), члана 51. 
став 1. тачка 13. Статута општине Kњажевац - 
Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  
6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 27.09.2021. године, донело је  
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење покретних ствари 

у јавној својини општине Књажевац 
 
 

Члан 1. 

                 ДАЈУ СЕ на коришћење покретне ствари у 
јавној својини општине Књажевац, и то: 

- Нова CASE комбинована радна машина 
(багер утоваривач комбинирка), модел: 
695ST – TIER 4  

серијски број: FNH695STNZHH06530, година 
производње: 2021, Diesel motor FPT F5BFL413A TIER 
4, серијски број мотора: 000520222, снага мотора: 89 
KW, радна запремина мотора (cm³): 3.400, погонско 
гориво: DIESEL, највећа дозвољена маса (кг): 9.350, 
маса возила спремног за вожњу: 9.200, број осовина и 
точкова: 2 осовине 4 точка, број места за седење: 1, 
боја возила: S-NARANDŽASTA-M, дужина (mm) 5.945, 
ширина (mm): 2325, висина (mm): 2940, опремљена 
ископном кашиком ширине 600 мм и хидрауличним 
чекићем JBN70-GWHB020,  
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- Трактор са кабином Yaris А/С, марке SOLIS, 
тип: 75-4WD, број мотора: 
4100ЕLT04A897593, број  

шасије: MEMBZKFH897564MS, година производње: 
2019, снага мотора: 52 KW, запремина мотора (cc): 
3707, број цилиндара: 4, маса (кг): 3300, број седишта: 
1, боја: плава, произвођач: International Tractors 
Limited/Sonalika/Solis/India, са припадајућим алатом и 
сетом делова, 

- Тракторска приколица (једносовинска) 4Т са 
дуплим страницама, марке: MAJEVICA, тип: 
М525/D1,  

број шасије: RS3M525D1M4238, највећа дозвољена 
маса: 5000, носивост: 3970 кг, тежина: 1030 кг, серија: 
35, боја: S-ZELENA-M, година производње: 2021, 
хомологацијска ознака: RS3M525D1M4238, врста 
горива или погона: нема погонско гориво, 
произвођача: MAJEVICA SERVIS DOO Бачка Паланка,  
                   без права отуђења, ЈКП „Стандард“ 
Књажевац, ул. Капларова бр. 8, МБ 07208324, ПИБ 
100630696. 
 

Члан 2. 

                 Давање покретних ствари у јавној својини 
општине Књажевац из члана 1. ове Одлуке на 
коришћење ЈКП „Стандард“ Књажевац врши се без 
накнаде, у виђеном стању, за обављање комуналне 
делатности за коју је основано. 
 

Члан 3. 

                  Овлашћује се председник Општине да 
закључи и потпише Уговор о давању на коришћење 
покретних ствари у јавној својини Општине из члана 1. 
ове Одлуке након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва општине Књажевац. 
                   Уговором из става 1. овог члана, утврдиће 
се да ће ЈКП „Стандард“ Књажевац сносити трошкове 
осигурања, регистрације, техничког прегледа радне 
машине, трактора и приколице, одговорности за 
штету учињену возилу, трећим лицима и др., као и 
трошкове одржавања истих и друге трошкове који 
произилазе из коришћења покретних ствари, као и 
остала међусобна права и обавезе.  
 

Члан 4. 

                   Примопредаја покретних ствари из члана 
1. ове Одлуке, са пратећом опремом и 
документацијом, извршиће се записнички, између обе 
уговорне стране.  
 

Члан 5. 

                     Одлука ступа на снагу даном доношења. 
                      Одлуку објавити у  „Службеном листу 
општине Књажевац“.   
 

Члан 6. 

                     Одлуку доставити: ЈКП „Стандард“ 
Књажевац, Правобранилаштву општине Књажевац, 
Одељењу за буџет, финансије и утврђивање и 
наплату локалних јавних прихода, Одељењу за 
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 
послове и а/а. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
                     Општина Књажевац је власник покретних 
ствари из члана 1. ове Одлуке. У књиговодственој 
евиденцији: 

- Нова CASE комбинована радна машина – 
ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕРЕ, се води у 
картици  

основног средства у употреби, инв. бр.  од 
0000004405, у номенклатури 5/9 – грађевинска 
покретна опрема, на конту 011211 – Опрема за 
копнени саобраћај, са књиговодственом садашњом 
вредношћу: 9.509.692,00 динара, 

- ТРАКТОР SOLIS 75-4WD СА КАБИНОМ – 
ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕРЕ, се води у 
картици  

основног средства у употреби, инв. бр.  од 
0000004403, у номенклатури 5/18 – трактори, на конту 
011211 – Опрема за копнени саобраћај, са 
књиговодственом садашњом вредношћу: 2.556.375,00 
динара, 

- ЈЕДНООСОВИНСКА ПРИКОЛИЦА 4,0 Т 
МАЈЕВИЦА – ПРОЈЕКАТ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
МЕРЕ, се води у  

картици основног средства у употреби, инв. бр.  од 
0000004404, у номенклатури 5/18 – трактори, на конту 
011211 – Опрема за копнени саобраћај, са 
књиговодственом садашњом вредношћу: 378.625,00 
динара. 
                   Оснивач ЈКП „Стандард“ Књажевац је 
Општина Књажевац. 
                        Општина Књажевац основала је Јавно 
комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана 28. 
децембра 1989. године Одлуком о организовању 
радне организације комуналних делатности 
„Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног 
предузећа. Јавно предузеће је регистровано у 
Трговинском суду у Зајечару , под пословним именом 
„Јавно комунално предузеће Стандард Књажевац, 
Капларова 8.  
Скраћено пословно име је ЈКП „Стандард“ Књажевац. 
Матични број јавног предузећа је 07208324, порески 
идентификациони број- ПИБ је 100630696. 
                   Претежна делатност Јавног предузећа је: 
36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде. Осим наведене делатности Јавно предузеће 
може да се бави и другим делатностима као и 81.30 – 
услугама уређења и одржавања околине. Јавно 
предузеће је основано и послује ради обезбеђивања 
трајног обављања делатности од општег интереса и 
уредног задовољавања потреба крајних услуга, а 
посебно и за одржавање чистоће на површинама за 
јавне намене. 
                   Чланом 19. 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), 
регулисани су корисници ствари у јавној својини.  
                   У члану 26. Закона је наведено шта се све 
сматра располагањем стварима у јавној својини. 
                   Чланом 27. став. 10. Закона прописана је 
надлежност органа јединице локалне самоуправе 
одређеног у складу са законом и статутом за 
одлучивање о прибављању и располагању стварима 
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у својини јединице локалне самоуправе, а у члану 36. 
надлежност лица за закључивање уговора. 
               У члану 3. став 3. алинеји 1. Одлуке дата је 
дефиниција шта се све подразумева под покретним 
стварима да у покретне ствари спадају превозна 
средства, опрема а у члану 4. став 2. да се под 
располагањем стварима у јавној својини Општине 
сматра и давање ствари на коришћење.                  
                   Чланом 17. у ставу 2. алинеји 1. и у ставу 
3. Одлуке је прописано да јавна предузећа као 
корисници ствари у јавној својини на основу одлуке о 
давању ствари на коришћење имају право да ствари у 
јавној својини Општине држе и да их користе у складу 
са природом и наменом ствари. 
                       У члану 16. Одлуке је прописано да 
Одлуку о давању на коришћење покретних ствари у 
складу са законом доноси Општинско веће.  
                    У члану 51. став 1. тачка 13. Статута 
општине Књажевац Статута општине Kњажевац - 
Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  
6/2019) прописана је надлежност Општинског већа 
општине Књажевац за доношење ове Одлуке о 
давању на коришћење ствари у јавној својини 
општине Књажевац. 
                     Одредбом члана 23. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 17/2019) прописано је да се 
уговори о прибављању и располагању стварима 
закључују по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва општине Књажевац.                        
                    Имајући у виду напред наведено, донета 
је Одлука као у диспозитиву. 
 
Број: 404-68/2021-09                                                                           
27.09.2021. године                                                                                           
К њ а ж е в а ц       

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

мр Милан Ђокић с.р. 
5 

На основу Одлуке о буџету општине 
Књажевац за 2021. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 31/2020 и испр. 1/2021), члана 18. и 
19. Став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 
закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - 
др. закон, 87/2018 , 23/2019 и 128/2020) ) и члана 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 2/2009, 
18/2016 и 20/2016), на предлог Савета за безбедност 
саобраћаја на територији општине Књажевац, број 
344-92/2021-09 од 23.9.2021. године, Општинско веће 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
27.9.2021. године, донело је 

 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА  
ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

Програмом о изменама Програма врши се измена 
Програма унапређења безбедности саобраћаја за 
2021. годину, број 344- 38/2021 – 09 од 20.4.2021. 
године. 
 
Табела у одељку 3. Приходи (финансирање)мења се 
и гласи: 

ПЛАН ПРИХОДА  
Планирана средства по 
Одлуци о буџету општине 
Књажевац за 2021. годину 4.950.000,00 

Табела у одељку 4. План расхода за 2021. годину 
мења се и гласи: 

1. 

Поправка 
саобраћајне 
инфраструктуре   

1.1. 

Набавка и 
уградња 
саобраћајних 
знакова и стубова 
у граду, 
насељеним 
местима, 
пружним 
прелазима и 
локалним 
путевима 450.000,00 

1.2. 

Редовно 
одржавање 
саобраћајне 
сигнализације у 
граду на 
локалним 
путевима и 
пружним 
прелазима 30.000,00 

1.3. 

Набавка и 
уградња 
огледала 144.000,00 

1.4. 

Поправка 
успоривача 
брзине 0,00 

1.5. 

Редовно 
одржавање 
семафора 366.000,00 

1.6. 

Обележавање 
хоризонталне 
сигнализације у 
граду и на 
општинским 
путевима 610.000,00 

  

Укупно 1. 
Поправка 
саобраћајне 
инфраструктуре 1.600.000,00 

2. 

Унапређење 
саобраћајног 
васпитања и 
образовања   
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2.1. 

Радионице за 
децу 
предшколског и 
основношколског 
узраста, 
такмичења из 
познавања 
безбедности 
саобраћаја и сл. 200.000,00 

  

Укупно 2. 
Унапређење 
саобраћајног 
васпитања и 
образовања 200.000,00 

3. 

Превентивно – 
промотивне 
активности из 
области 
безбедности 
саобраћаја   

3.1. 

Превентивно-
промотивне 
активности 50.000,00 

  

Укупно 3. 
Превентивно – 
промотивне 
активности из 
области 
безбедности 
саобраћаја 50.000,00 

4. 

Научно-
истраживачки рад 
у области 
безбедности 
саобраћаја 0 

  

Укупно 4. 
Научно-
истраживачки 
рад у области 
безбедности 
саобраћаја 0 

5. 

Техничко 
опремање 
јединица 
саобраћајне 
полиције   

5.1.   3.100.000,00 

  

Укупно 5. 
Техничко 
опремање 
јединице 
саобраћајне 
полиције 3.100.000,00 

  УКУПНО 4.950.000,00 

Остатак текста Програма остаје исти. 

 

 

 

 

6. Прелазне и завршне одредбе 

Програм објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 

 
Број: 344- 93/2021 – 09  
27.09.2021. године 
Књажевац 

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

мр Милан Ђокић с.р. 
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