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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл.гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 др.-закон и 101/2016 др-закон), а у вези
Закона о добробит животиња (“Службени гласник
РС”, број 41/2009) и члана 30. Статута Општине
Књажевац (“Службени лист општине Књажевац”
број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 07.12.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о начину држања и
заштите домаћих и егзотичних животиња на
територији градског и сеоских насеља у општини
Књажевац
Члан 1.
У Одлуци о начину држања и заштите
домаћих и егзотичних животиња на територији
градског и сеоских насеља у Општини Књажевац
(“Службени лист општине Књажевац “ број 12/2014 )
након члана 13. додаје се члан 13а који гласи:
Члан 13а
Забрањено је изводити копитаре и папкаре
на површинама јавне намене, на територији
градског насеља општине Књажевац.

Члан 2.
У члану 51 ст. 1. након броја „13“ додаје се
број: „13а“
У истом члану став 2 након броја „13“
додаје се број: „13а“
У истом члану став 3 након броја „13“
додаје се број: „13а“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Књажевац”.
Број: 323 -7/2017- 01
07.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
2
На основу члана 2. и 4. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014
и 101/2016) и члана 30 Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015)
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 07.12.2017. године, доноси

ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима на
територији општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 14/2017) у члану 1. после речи:
“континуитета“ додају се речи: „уређују елементи за
одређивање цене комуналних услуга, промена цена
комуналних услуга, поступак поверавања обављања
комуналних делатности“.
Члан 2.
После члана 18. додаје се нови члан 18а
који гласи:
„Члан 18а
За обављање комуналних делатности
општина оснива Јавна комунална предузећа или
њихово обављање поверава привредном друштву ,
предузетнику или другом привредном субјекту.
Комуналне делатности члана 2. став 1.
тачка 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14 и 15 ове Одлуке
обављају јавна комунална предузећа чији је осивач
општина Књажевац, као вршиоци наведених
комуналних делатности а за све остали комуналне
делатности могу се основати јавна комунална
предузећа или се њихово обављање може поверити
другом привредном друштву, предузетнику или
другом привредном субјекту.
За обављање делатности члана 2. став 1.
тачка 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14 и 15 ове Одлуке
основано је Јавно комунално предузеће „Стандард“
Књажевац а за обављање делатности из члана 2.
став 1. тачка 3. Јавно комунално предузеће
„Топлана“ Књажевац.
Делатности из члана 2. став 1 тачка
1,2,4,6,8,9,10,11,12,13, 14 и 15 ЈКП „Стандард“
Књажевац обавља на основу годишњег уговора и
програма за сваку делатност а према посебним
одлукама о начину обављања појединачних
делатности.
Делатности из члана 2. став 1. тачка 3. ЈКП
„Топлана“ Књажевац обавља на основу годишњег
уговора и програма за делатност а према посебној
одлуци о начину обављања делатности.
Делатност из члана 2. став 1. тачка 5.
обавља вршиоц комуналне делатности коме се иста
повери у складу са одредбама закона којим се
уређује јавно-приватно партнерство и концесије.
Делатност из члана 2. став 1. тачка 7. могу
обављати сви привредни субјекти који испуњавају
прописане услове“.
Члан 3.
После члана 18а додаје се нови поднаслов
„16.
ЕЛЕМЕНТИ
ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ
ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА“ и нови члан 18б који гласи:
„Члан 18б
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Eлeмeнти зa oдрeђивaњe цeнa кoмунaлних
услугa су:
1) пoслoвни рaсхoди искaзaни у пoслoвним
књигaмa и финaнсиjским извeштajимa;
2) рaсхoди зa изгрaдњу и рeкoнструкциjу
oбjeкaтa кoмунaлнe инфрaструктурe и нaбaвку
oпрeмe, прeмa усвojeним прoгрaмимa и плaнoвимa
вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти нa кoje je jeдиницa
лoкaлнe сaмoупрaвe дaлa сaглaснoст;
3) дoбит вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти.
Цене комуналних услуга у свим насељеним
местима обрачунавају се на основу елемената из
става 1 овог члана на идентичан начин.“
Члан 4.
После члана 18б додаје се нови поднаслов
„17. ПРОМЕНА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА“ и
члан 18в који гласи:
„Члан 18в
Oдлуку o прoмeни цeнa кoмунaлних услугa
дoнoси вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти.
Нa oдлуку o прoмeни цeнa кoмунaлних
услугa сaглaснoст дaje нaдлeжни oргaн оснивача.
Уз зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти за
проемну цене, вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти
нaдлeжнoм
oргaну
оснивача
дoстaвљa
oбрaзлoжeњe кoje нaрoчитo сaдржи рaзлoгe зa
прoмeну и дeтaљну структуру прeдлoжeнe цeнe.
Надлежни орган оснивача oбjaвљуje зaхтeв
зa дaвaњe сaглaснoсти нa oдлуку o прoмeни цeнa
кoмунaлних услугa, сa oбрaзлoжeњeм, нa oглaснoj
тaбли у сeдишту jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кao
и у eлeктрoнскoм oблику путeм интeрнeтa, нajмaњe
15 дaнa прe дoнoшeњa oдлукe.“
Члан 5.
После члана 18в додаје се нови поднаслов
„18 ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ“ и нови чланови 18г, 18д, 18ђ и 18е
који гласе:
„Члан 18г
Поступак
поверавања
обављања
комуналне делатности
чије се финансирање
обезбеђује из буџета општине односно чије се
финансирање обезбеђује у целости или делимично
наплатом накнаде од корисника комуналних услуга
поверавају се у складу са одредбама закона којим
се уређује јавно-приватно пратнерство и концесије.
Члан 18д
Поверавање
обављања
комуналне
делатности
подразумева временски
орочено
уговорно уређивање односа у вези са обављањем
комуналне делатности или појединих послова из
оквира комуналних делатности између општине
Књажевац и вршиоца комуналне делатности које

СТРАНА 2

има за циљ пружање комуналних услуга на
територији општине .
Обављања комуналне делатности, за које
нису основана јавна комунална
предузећа
поверава се , након спроведеног поступка у складу
са одредбама Закона о комуналним делатностима и
закона којим се уређује јавно приватно партнерство
и концесије.
Члан 18ђ
Поверавање
обављања
комуналне
делатност реализује се као пројекат јавно-приватног
партнерства са или без елемената концесије (
даљем тексту: Пројекат ЈПП).
Јавно приватно партнерство је дугорочна
сарадња између јавног и приватног партнера ради
обезбеђивања
финансирања,
изградње,
реконструкције,
управљања
или
одржавања
инфраструктурних и других објеката од јавног
значаја и пружања услуга од јавног значаја које
може бити уговорно или институционалано.
Међусобна права и обавезе у реализацији
Пројекта ЈПП, са или без елемената концесије,
уговорне стране уређују јавним уговорм, чија је
садржина прописана законом којим се уређујуе
јавно-приватно партнерство и консеције.
Члан 18е
Одлуку
о
покретању поступка поверавања
обављања за комуналне делатности за које нису
основана јавна комунална предузећа
доноси
Скупштина општине.“
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о начину поверавања обављања
комуналних делатности на територији општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр.
15/2014 и 28/2016).
Број: 352-97/2017- 01
07.12.2017 године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
3
На основу члана 57. и 64. став 5. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају ("Службени
гласник РС", број 68/15), члана 2. став 3. тачка 5. и
члан 4. став 3. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16) и
члана 30. Статута општине Књажевац ("Службени
лист општине Књажевац", број 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној
07.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ГРАДСКОГ И
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

СТРАНА 3
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Члан 1.
Oвoм Oдлукoм прoписуjу сe услoви и нaчин
oргaнизoвaњa пoслoвa у oбaвљaњу кoмунaлнe
дeлaтнoсти градског и пригрaдскг сaoбрaћajа, прaвa
и oбaвeзe прeдузeћa и другoг прaвнoг лицa кoje
oбaвљa oву дeлaтнoст (у дaљeм тeксту: прeвoзник),
прaвa и oбaвeзe прeдузeћa и другoг прaвнoг лицa
кoje oбaвљa кoмунaлнe пoслoвe у oквиру oвe
кoмунaлнe дeлaтнoсти (у дaљeм тeксту: Прeдузeћe),
прaвa и oбaвeзe кoрисникa прeвoзa (у дaљeм
тeксту: путник) и услoви зa кoнтинуирaнo oбaвљaњe
oвe дeлaтнoсти.
Грaдски и пригрaдски превоз путника (у
дaљeм тeксту: прeвoз путника), у смислу oвe
oдлукe, je кoмунaлнa дeлaтнoст од општег интереса,
прeвoзa путникa унутар насељених места или
између насељених места која се налазе на
територији општине Књажевац, који обухвата јавни
линијски превоз аутобусом, као и обезбеђивање
места за укрцавање и искрцавање путника (станица,
стајалишта).
Јавни превоз је превоз који је под једнаким
условима доступан свим корисницима превозних
услуга и за који се наплаћује услуга превоза;
Линијски превоз путника је јавни превоз
путника који се обавља на одређеној линији,
одређеном учесталошћу, при чему се путници
укрцавају и искрцавају на унапред одређеним
аутобуским станицама или аутобуским
стајалиштима;
Члан 2.
Превоз путника oбaвљa јавно прeдузeћe
или другo прaвнo лицe кoмe Општина пoвeри
oбaвљaњe oвe кoмунaлнe дeлaтнoсти, пo пoступку
прoписaнoм законом којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије.
Општина мoжe тaкoђe, пoд истим услoвимa
и пo прoписaнoм пoступку пoвeрити oбaвљaњe oвe
кoмунaлнe дeлaтнoсти и сaмo зa jeдну или вишe
утврђeних линиja грaдскoг и пригрaдскoг сaoбрaћaja
и другoм прeвoзнику.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Члан 3.
Превоз путника се обавља аутобусима на
унапред утврђеним линијама и према утврђеном
реду вожње, уз унапред утврђену тарифу и остале
услове превоза у складу са законом и овом
одлуком.
Члан 4.
Превоз путника на територији општине
Књажевац може обављати привредно друштво,
друго правно лице или предузетник које има важећу
лиценцу за обављање домаћег линијског превоза
путника издату од стране надлежног органа,
решење надлежног министарства којим је утврђено
да испуњава услове за обављање комуналне
делатности и коме је општина Књажевац поверила
обављање ове делатности.
Поверавање обављања делатности врши
се на основу одлуке Скупштине општине Књажевац
и уговора о поверавању закљученог са
превозником. Уговор о поверавању обављања
делатности превоза путника у име општине
Књажевац закључује Председник општине. На
поступак поверавања обављања делатности
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примењују се одредбе закона којим се уређује јавноприватно партнерство и концесије.
Уговор о поверавању обављања превоза
путника, поред елемената прописаних законом,
садржи: линије које се поверавају, минимални број
полазака по линији и услове под којима се
поверавају, временски период на који се врши
поверавање, начин образовања, обрачуна и
наплате накнаде за обављање превоза путника, рок
отпочињања превоза, међусобна права и обавезе
уговорних страна, начин обавештавања надлежних
органа општине о реализацији уговорних обавеза,
начин решавања спорова између уговорних страна,
услове раскида уговора пре времена на који је
закључен, права и обавезе који из тога проистичу,
минимум процеса рада за време штрајка.
Превозник је дужан да Општинском већу
општине Књажевац једном годишње, до 31. јануара
за претходну годину, доставља извештај о
реализацији уговорених обавеза.
Члан 5.
Поверавање обављања превоза путника на
начин прописан чланом 4. ове одлуке врши се на
период од најмање пет година.
III РЕГИСТРАЦИЈА ЛИНИЈА
Члан 6.
Општинско веће општине Књажевац
одлучује о успостављању линије, на образложени
предлог превозника и надлежног органа управе.
Линије се успостављају у складу са
потребама становништва, развојем општине,
саобраћајно-техничким условима и економском
исплативошћу одржавања појединих линија.
Зa oдрeђивaњe трaсe линиje прeвoзни пут
мoрa дa испуњaвa прoписaнe услoвe у пoглeду
ширинe сaoбрaћajних трaкa, нoсивoсти кoлoвoзнe
кoнструкциje и врстe кoлoвoзнoг зaстoрa,
минимaлних пoлупрeчникa кривинa, вeличинe
нaгибa, oсвeтљeнoсти у нaсeљeнoм мeсту и другo.
Линиje у грaдскoм сaoбрaћajу oзнaчaвajу сe
брojeм и нaзивoм прeмa нaзивимa крajњих
aутoбуских стajaлиштa, oднoснo нaсeљeним
мeстимa.
Линиje у пригрaдскoм сaoбрaћajу oзнaчaвajу
сe нaзивoм прeмa нaзивимa крajњих aутoбуских
стajaлиштa.
Линиja нe мoжe дa сe oдрeђуje нa
лoкaлитeтимa или у зoнaмa гдe би сe крeтaњeм
aутoбусa нeпoсрeднo oштeтилe инстaлaциje, путни
oбjeкти и угрoжaвaлa бeзбeднoст сaoбрaћaja.
Акт о успостављању, односно утврђивању
линије, садржи број и назив линије, трасу одређену
списком стајалишта на линији, дужину линије, као и
потребан минималан број полазака.
Кoд oдрeђивaњa линиja Општинска упрaвa
пo пoтрeби прибaвљa мишљeњe прaвнoг лицa кoмe
je пoвeрeнo упрaвљaњe улицaмa и лoкaлним
путeвимa нa тeритoриjи грaдa и oргaнa нaдлeжнoг
зa бeзбeднoст сaoбрaћaja.
Промене на успостављеним линијама као
што су: продужење, скраћење, измена трасе,
успостављање и укидање стајалишта и др.
одобрава Општинско веће општине Књажевац.
Надлежни орган управе води евиденцију о
успостављеним линијама на којима се обавља
превоз путника.
Члан 7.
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Тарифни систем обухвата:
1. Подручје примене (граница тарифних зона,
релације и др.) ,
2.систем карата у линијском превозу (појединачне,
претплатне, временске, повлашћене и др.),
3. услове коришћења превоза, тегорије корисника
услуга, начин и поступак плаћања возних исправа,
4. систем наплате и контроле путника,
5. систем продаје услуге (продаја мрежа,
дистрибиција и др.)
6.цена превоза.
Тарифни систем превоза путника утврђује
се посебним актом који доноси Општинско веће
општине Књажевац.
Члан 8.
Превоз путника се може обављати као
дневни превоз са поласцима у периоду од 04 до 24
часа и као ноћни превоз са поласцима у периоду од
00 до 04 часова.
Превоз путника се обавља на:
1. сталним линијама - свакодневно или
појединим данима у недељи, у току целе године;
2. сезонским линијама - у одређеном
периоду у току године (за време школског распуста
и сл.);
3. привременим линијама - за време
одржавања сајмова, манифестација из области
спорта и културе, ванредних догађаја, прекида
саобраћаја због више силе, извођења радова због
реконструкције пута и сл.
Општинска упрaвa вoди рeгистaр линиja и
рeшeњeм oдрeђуje нaчин вoђeњa рeгистрa линиja.
Члан 9.
Прeвoз путникa oбaвљa сe пo
рeгистрoвaнoм и oвeрeнoм рeду вoжњe.
Превозник коме је уговором поверено
обављање превоза путника може почети са
обављањем превоза ако има регистрован и оверен
ред вожње на успостављеним линијама и доказ о
исправности возила којим врши превоз.
Рeд вoжњe сaдржи:
- нaзив прeвoзникa,
- брoj и нaзив линиje прeмa нaзивимa крajњих
стajaлиштa,
- дaтум пoчeткa рaдa линиje,
- дужину и трaсу линиje,
- нaзив и лoкaциje стajaлиштa нa линиjи у oбa
смeрa, кao и њихoвa рaстojaњa,
- врeмe рaдa линиje, први и пoслeдњи днeвни
пoлaзaк нa линиjи зa рaдни дaн, субoту, нeдeљу и у
дaнe прaзникa,
- брoj пoлaзaкa у тoку дaнa зa рaдни дaн, субoту,
нeдeљу и у дaнe прaзникa и укупaн брoj вoзилa кojи
oпслужуje линиjу,
- прoсeчaн интeрвaл измeђу пoлaзaкa aутoбусa нa
линиjи зa кaрaктeристични пeриoд у тoку дaнa зa
рaдни дaн, субoту, нeдeљу и у дaнe прaзникa,
- пeриoд вaжeњa рeдa вoжњe.
Члан 10.
Регистрацију и оверу редова вожње врши
Општинска управа - одељење Општинске управе
надлежно за послове саобраћаја, у року од 30 дана
од дана подношења захтева.

СТРАНА 4

Овера реда вожње врши се са роком
важења од године дана, а најдуже за време за које
је превознику поверено обављање превоза путника.
Општинска упрaвa - одељење Општинске
управе надлежно за послове саобраћаја je дужно дa
рeд вoжњe oвeри у рoку oд пeт дaнa oд дaнa
пoднoшeњa, или дa oвeру oдбиje.
Aкo Општинска упрaвa oдбиje oвeру рeдa
вoжњe, дужнa je дa у рoку нaвeдeнoм у стaву 1. oвoг
члaнa, дoнeсe рeшeњe и oбрaзлoжи рaзлoгe
oдбиjaњa.
Прoтив рeшeњa из стaвa 2. oвoг члaнa
дoпуштeнa je жaлбa Општинском вeћу општине
Књажевац у рoку oд 15 дaнa oд дaнa уручeњa.
Члан 11.
Захтев за регистрацију и оверу редова
вожње подноси се најмање у три примерка, у
периоду од 1. априла до 30. априла текуће године.
Изузетно од става 1. овог члана, захтев за
регистрацију и оверу реда вожње на линији која је
успостављена на основу одлуке Скупштине
општине после 30. априла текуће године, може се
поднети у току целе године и у том случају ред
вожње почиње да важи од дана његове овере. У том
случају превозник је дужан да захтев за
регистрацију и оверу реда вожње достави
надлежној организационој јединици Општинске
управе најкасније 7 дана пре почетка примене.
Члан 12.
Уз захтев се подносе редови вожње за
утврђене линије, који садрже:
1. број и назив линије;
2. врсту линије (Г - градски, П - приградски);
3. назив сезонског реда вожње са периодом важења
(летњи од 1. јула до 31. августа, зимски од 1.
септембра текуће до 30. јуна наредне године,
зимски за време школског распуста и сл.);
4. почетак важења реда вожње;
5. време поласка, доласка и пролазна времена са
почетног и свих стајалишта у градском и
приградском превозу (радни дан, субота, недеља и
у време празника);
6. време рада линије;
7. напомене.
Редови вожње достављају се и у
електронском облику одељењу Општинске управе
Књажевац надлежном за послове саобраћаја.
Овера реда вожње подразумева стављање
печата, датума овере и потписа овлашћеног
службеног лица надлежног органа управе на
поднети ред вожње.
Превозник може поднети захтев за измену
регистрованог реда вожње у року важења реда
вожње. Уз захтев се подносе измењени редови
вожње за утврђене линије.
Захтев за регистрацију и оверу редова
вожње, као и за измену регистрованог реда вожње,
који није поднет у року, уз који нису поднети
прописани докази или који је на други начин
неуредан, непотпун или се по њему не може
поступати због формалних недостатака, надлежни
орган управе одбациће решењем.
Захтев за регистрацију и оверу редова
вожње, као и за измену регистрованог реда вожње,
који није израђен у складу са важећим прописима,
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актом о утврђивању линија којима се обавља превоз
путника или уговором о поверавању обављања
превоза путника, надлежни орган управе одбиће
решењем као неоснован.
IV ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Члан 13.
Објекти инфраструктуре неопходни за
обављање превоза путника су стајалишта и
станице.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор
ван коловоза, или прописно обележена површина
на коловозу, намењена за заустављање аутобуса
ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и
истовара пртљага.
Аутобуска станица је саобраћајни објекат у
коме се врши пријем и отпрема аутобуса,
укрцавање и искрцавање путника и пртљага,
продаја и издавање возних карата и других
превозних исправа, давање обавештења о превозу
и пружање других услуга у вези са превозом.
Члан 14.
Аутобуско стајалиште мора бити видно
означено прописаним саобраћајним знаком и имати
таблу са називом стајалишта и бројем линије, а по
потреби и извод из реда вожње. Стајалиште може
да има надстрешницу, уздигнуту површину за
путнике, корпу за отпатке, информациони пано,
клупе за седење и другу опрему за потребе путника.
Таблу са називом стајалишта, бројем
линије и изводом из реда вожње поставља, уклања,
благовремено замењује и уредно одржава
превозник. Табла се поставља на основу услова
које одреди јавно предузеће које управља
саобраћајницом.
Локацију за стајалиште одређује јавно
предузеће које управља саобраћајницом поред које
се изграђује то стајалиште.
Аутобуска стајалишта изграђује јавно
предузеће које управља саобраћајницом поред које
се изграђује то стајалиште.
Члан 15.
Аутобуска стајалишта морају да се
одржавају тако да увек одговарају својој намени.
Одржавањем стајалишта сматрају се
радови на одржавању у исправном стању
стајалишта и то: оправка и замена дотрајалих и
оштећених саобраћајних знакова, обнављање
коловозног застора, уклањање отпадака на
хигијенски начин, уклањање снега и посипање
одговарајућим материјалом ради спречавања
поледице.
Аутобуска стајалишта одржава јавно
предузеће коме је поверено управљање
саобраћајницом поред које је стајалиште изграђено.
Члан 16.
Превозник је дужан да пријем путника у
возило и искрцавање путника из возила врши на
аутобуској станици или аутобуским стајалиштима
која су унета у ред вожње.
Пријем путника у возило и искрцавање
путника из возила допуштен је на аутобуској
станици или стајалишту док возило стоји, осим у
случају већих застоја када се може, на безбедан
начин, вршити и изван аутобуске станице или
стајалишта.
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Члан 17.
Возила којима се обавља превоз путника
морају испуњавати услове прописане прописима
којим се регулише обављање превоза путника у
друмском саобраћају, безбедност саобраћаја на
путевима и прописима о стандардима за поједине
врсте возила.
Возила којима се обавља превоз путника
морају бити пре упућивања у саобраћај чиста и
проветрена и обојена препознатљивим бојама
превозника. Возила у зимском периоду, када је
спољна температура испод 10° Ц, морају бити
загрејана, а у летњем периоду, када је спољна
температура изнад 25° Ц морају бити расхлађена,
уколико поседују систем за расхлађивање.
Члан 18.
Возило којим се врши превоз путника мора
бити видно обележено ознакама од значаја за
информисање путника, и то:
1. истакнут, у доњем десном углу ветробранског
стакла и са стране поред улазних врата, број и
назив линије са назначењем најмање једног
успутног аутобуског стајалишта, које ближе одређује
правац линије;
2. на бочној страни исписан назив и седиште
превозника;
3. ознакама на вратима за улаз или излаз. Када се
возилом не врши редован превоз или се не примају
путници, на предњој страни возила поставља се
одговарајућа ознака "ванредна вожња", "за гаражу",
"у квару" и сл.
Возила могу бити осликана рекламним
порукама. Рекламе и други натписи не смеју се
постављати на местима или на начин да заклањају
видик или прекривају прописане ознаке и
обавештење о превозу.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ПУТНИКА
Члан 19.
Превозник је дужан да превоз путника врши
у свему према елементима линије садржаним у
регистру и реду вожње.
Превозник је дужан да о отпочињању
превоза путника обавести кориснике превоза путем
средстава јавног информисања или на други
одговарајући начин.
У возилу којим се обавља превоз мора се
налазити:
1) оригинал извода лиценце за превозника;
2) важећи ред вожње, односно фотокопија важећег
реда вожње, оверена потписом и печатом
овлашћеног лица превозника;
3) важећи ценовник оверен печатом и потписом
овлашћеног лица превозника;
4) идентификациона исправа за возача која садржи
име презиме и фотографију возача, податке о
личности возача, пословно име превозника, печат и
потпис овлашћеног лица превозника;
5) уговор о раду за возача;
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6) путни налог попуњен у складу са законом.
Члан 20.
Возач је дужан:
1. да возило зауставља на свим стајалиштима
према регистрованом реду вожње и да приликом
заустављања отвори врата;
2. да прими на превоз сваког путника у границама
расположивих места за путника, осим путника чији
улазак у возило није дозвољен по важећим
прописима;
3. да обезбеди превоз пртљага заједно са путником
коме пртљаг припада;
4. да дозволи улазак и излазак путника из возила на
безбедан начин и изван стајалишта у случају дужег
застоја;
5. да се придржава реда вожње;
6. да покрене возило тек када се увери да су сва
врата затворена;
7. да не пуши у возилу;
8. да се према путницима понаша са пажњом и
предусретљиво;

Путник који не поседује важећу и исправну
возну карту или важећу и исправну претплатну
карту на основу које остварује право на превоз,
дужан је да накнадно купи одговарајућу возну карту,
ради завршетка започете вожње. Уколико путник
одбије да купи одговарајућу возну карту, дужан је да
напусти возило на првом наредном аутобуском
стајалишту.
Члан 23.
Приликом уласка у возило и заузимања
места за седење, предност имају особе са
инвалидитетом, труднице, лица са малом децом,
старе и немоћне особе.
Члан 24.
Путник може у возило унети лични пртљаг,
дечја колица, инвалидска колица и спортску опрему
(скије, прибор за риболов и сл.) и други пртљаг који
својим димензијама и својствима не угрожава
сигурност путника.
Путник је дужан водити бригу о свом
пртљагу.
Ствари које се не сматрају ручним
пртљагом не могу се смештати у делу возила у коме
се налазе места за превоз путника.

9. да се стара о одржавању реда у аутобусу;
10. да продаје карте у возилу, ако карте не продаје
друго овлашћено лице превозника;
11. да буде обучен у униформу коју одреди
превозник.
Члан 21.
Возач неће дозволити улазак у возило:
1. лицу које је видљиво под утицајем алкохола,
односно у напитом стању;
2. лицу видљиво оболелом од заразне болести;
3. детету до шест година старости ако није у пратњи
одрасле особе и
4. лицу чији пртљаг може изазвати повреду путника
или оштећење аутобуса.
Возач не сме дозволити боравак другим лицима у
простору издвојеном и намењеном возачу.
За време вожње возач не сме разговарати са
путницима нити користити мобилни телефон.
Члан 22.
Корисник услуге - путник је лице које се
затекне у возилу, осим возног особља.
Путник је дужан да за коришћење услуге
превоза у возилу има важећу и исправну возну
карту или важећу и исправну претплатну карту на
основу које остварује право на превоз.
Путник је дужан да возну карту или
претплатну карту из става 2. овог члана покаже и
уступи на захтев возача, контролора или другог
овлашћеног службеног лица.
По уласку у возило, контролор или друго
овлашћено лице превозника се представља
легитимацијом.
Возач, контролор или друго овлашћено
службено лице превозника у контроли може
затражити помоћ полицијске управе.
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Члан 25.
У возило није дозвољено уносити:
1. експлозивне, лако запаљиве, отровне,
радиоактивне, нагризајуће материје и предмете и
органске пероксиде;
2. предмете који могу угрозити живот, здравље и
имовину путника и возно особље;
3. предмете који могу озледити, испрљати,
оштетити или узнемирити путнике у возилу или
возно особље;
4. животиње, изузев паса водича за слепа лица;
5. посмртне остатке.
Члан 26.
У возило није дозвољен улазак:
1. лицу које је видљиво под утицајем алкохола,
односно у напитом стању;
2. лицу оболелом од заразне болести;
3. лицу млађем од шест година старости, ако није у
пратњи одрасле особе.
Члан 27.
Забрањено је:
1. уносити у возило пртљаг, ствари или животиње
супротно одредбама ове одлуке;
2. ометати возача, односно друго овлашћено лице у
возилу, у обављању службе;
3. бацати отпатке или на други начин загађивати
или уништавати опрему возила, возило или његове
ознаке;
4. пушити у возилу;
5. ометати наплату или контролу возне карте,
улажење или излажење из возила и смештај
путника у возило;
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6. улазити у возило на врата која нису обележена
ознаком за улаз у возило, односно излазити из
возила на врата која нису обележена ознаком за
излаз из возила;
7. улазити или излазити из возила у покрету, возити
се или хватати се на спољном делу возила;
8. онемогућавати отварање или затварање врата,
као и насилно отварати врата на возилу;
9. просјачити или продавати робу у возилу.
Возач, односно овлашћено лице у возилу,
дужно је да опомене лице, односно путника који
поступа супротно одредбама из става 1. тачка 1.-9.
овог члана, а уколико оно и поред опомене изврши
неку од наведених радњи, возач ће позвати лице,
односно путника да напусти возило.
Члан 28.
Ствари нађене у возилу предају се возачу
или овлашћеном лицу који су дужни да налазачу
издају потврду у коју ће уписати име и презиме,
односно назив превозника, број линије, регистарски
број возила, време проналаска ствари, опис ствари
и име, презиме и адресу налазача.
Ако се за време вожње не јави власник
нађене ствари, службено лице коме је ствар
предата дужно је, одмах по завршетку вожње, да
ствар преда служби превозника.
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као и услове, начин и поступак за остваривање ових
права.
У случају прописаном ставом 5. овог члана
одлуке, општина Књажевац је дужна да превознику
надокнади трошкове повлашћеног превоза
одређених корисника, у складу са посебном
одлуком општине Књажевац.
Средства намењена за исплату накнаде
трошкова повлашћеног превоза одређују се сваке
године у буџету општине Књажевац. Начин и услови
исплате трошкова повлашћеног превоза уређују се
уговором закљученим између општине Књажевац и
превозника.
Одлуку о промени цене доноси превозник
уз сагласност Општинског већа.
Уз захтев за давање сагласности превозник
је дужан да надлежном органу достави
образложење које нарочито садржи разлоге за
промену и детаљну структуру предложене цене.
Надлежни орган објављује захтев за
давање сагласности на одлуку о промени цене са
образложењем на огласној табли у седишту
општине као и у електронском облику путем
интернета најмање 15 дана пре доношења одлуке.
Прeвoзник имa прaвo нa нaкнaду зa
oбaвљaњe jaвнoг прeвoзa путникa, нa oснoву
Meтoдoлoгиje oбрaчунa прихoдa прeвoзникa и
oбрaчунa измeнe jeдиничних цeнa, кojу дoнoси
Општинско вeћe нa oснoву прeдлoгa превозника.
VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У
ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ
ПРЕВОЗА
Члан 29.
Средства за обављање и развој ове
комуналне делатности обезбеђују се из:
-

Прихода од продаје услуге
Прихода од комуналне накнаде
Прихода од концесионе накнаде ако је има
Прихода из буџета општине
Наменских средстава
Других извора у складу са законом.
Средства за обављање превоза путника
обезбеђују се из цене услуге и из буџета
општине Књажевац.
Елементи за одређивање цене су:

Пословни расходи исказани у пословним
књигама и финансијским извештајима
Расходи за изградњу и реконструкцију
комуналне инфраструктуре и набавку
опреме а према усвојеним програмима и
плановима вршиоца комуналне делатности
– превозника
Добит вршиоца комуналне делатности превозника
Превозник утврђује цену услуге превоза
путника, односно цену возне и претплатне карте, уз
сагласност Општинског већа општине Књажевац, на
основу начела и елемената за одређивање цена
комуналних услуга и у поступку и на начин прописан
законом којим се уређују комуналне делатности.
Општина Књажевац може својом одлуком
одредити категорије лица која не плаћају накнаду за
превоз или плаћају накнаду за превоз са попустом,
-
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Члан 30.
Превозник је дужан да свој рад и
пословање организује у складу са одредбама ове
одлуке, тако да континуирано и несметано пружа
услуге превоза путника корисницима, у прописаном
обиму, врсти и квалитету.
Превозник је дужан да на основу писаног
налога надлежног органа управе врши и ванредне
послове у вези обављања превоза, за која се
обезбеђују додатна новчана средства.
Члан 31.
У случају изненадног застоја или краћег
поремећаја у саобраћају, превозник је дужан да
организује превоз на начин да путници у најмањој
могућој мери осете последице поремећаја, односно
да у што краћем року предузме мере за поновно
успостављање редовног превоза.
У случају прекида саобраћаја због квара
возила, превозник је дужан да путницима омогући
да са истим возним картама наставе започету
вожњу другим возилом.
Превозник је дужан да у случају
неисправности возила исто уклони из превоза
путника у року од 90 минута.
Члан 32.
Превозник се мора придржавати овереног и
регистрованог реда вожње.
У току важења реда вожње, превоз путника
може се привремено обуставити или изменити:
1) у случају прекида саобраћаја због више силе
(снежни наноси, последице поплава, знатнија
оштећења улица, путева и путних објеката,
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саобраћајне незгоде и сл.) или извођења радова на
реконструкцији пута;
2) због мера надлежног републичког или градског
органа управе које непосредно утичу на ограничење
саобраћаја, док те мере трају.
Превозник је дужан да, пре почетка
обуставе или измене превоза из става 2. овог члана
о томе обавести надлежни орган управе, а преко
средстава јавног информисања и кориснике
превоза.
IX НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Члан 33.
Превозник је дужан да у случају прекида
или смањеног обима обављања превоза путника
насталог због непредвиђених околности (хаварија,
елементарне непогоде и сл.) или штрајка, о томе
одмах обавести Општинско веће општине
Књажевац и да уз обавештење достави предлог
начина обављања превоза путника у складу са
потребама и мере за отклањање насталих
последица, као и друге потребне мере за наставак
пружања услуге.
У случају прекида или смањеног обима
обављања превоза путника насталог због штрајка,
превозник је дужан да уз обавештење достави
одлуку о ступању у штрајк, изјаву о начину
обезбеђивања минимума процеса рада и редове
вожње за време трајања штрајка.
Ако превозник не обезбеди ни минимум
процеса рада, или штрајк траје дуже од три дана,
Општинско веће општине Књажевац може да
повери обављање јавног превоза путника у
градском и приградском саобраћају непосредном
погодбом другом правном лицу, на терет
превозника, до отклањања поремећаја.
На основу добијеног обавештења,
Општинско веће општине Књажевац одлучиће о
предузимању мера за отклањање насталих
последица, као и других потребних мера за наставак
пружања услуге.
Члан 34.
У случају прекида превоза путника услед
штрајка превозника, превозник је дужан да
обезбеди минимално 75% од планираног обима
рада у обављању превоза.
X ИЗЈАШЊЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ
Члан 35.
Корисници услуга превоза могу се
континуирано у току године изјашњавати о
квалитету пружених услуга достављањем
примедби, сугестија и предлога преко интернет
странице општине Књажевац.
Надлежни орган управе са достављеним
примедбама, сугестијама и предлозима поступиће
на начин прописан законом којим је уређено
обављање комуналних делатности.
Уколико су резултати изјашњавања
корисника такви да већина није задовољна
пруженом услугом Општинско веће ће покренути
поступак преиспитивања рада превозника и
посебним актом наложити превознику да отклони

СТРАНА 8

недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника у року не дужем од 90 дана.
Уколико превозник не поступи по акту из
претходног става овог члана Општинско веће може
раскинути закључен уговор о поверавању
обављања делатности и поверити обављање
делатности другом превознику који испуњава
услове.
XI НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над применом ове одлуке врши
Општинска управа – одељење надлежно за послове
саобраћаја.
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши Општинска управа – одељење
надлежно за инспекцијске послове, преко
инспектора за локални превоз и путеве, који има
овлашћења прописана законом.
Лицу кoje прeкрши oдрeдбe oвe Oдлукe,
инспeктoр зa сaoбрaћaj и путeвe у писaнoj фoрми
издaje прeкршajни нaлoг у склaду сa oдрeдбaмa o
дoстaвљaњу из зaкoнa кojи урeђуje oпшти упрaвни
пoступaк.
Прeкршajни нaлoг сe сaстojи oд oригинaлa и
двe кoпиje. Oригинaл сe уручуje лицу прoтив кoгa сe
издaje прeкршajни нaлoг, a кoпиje зaдржaвa
Општинска упрaвa нaдлeжнa зa инспeкциjскe
пoслoвe.
Прeкршajни нaлoг сe уручуje присутнoм
лицу зa кoгa сe смaтрa дa je учинилo прeкршaj у
мoмeнту oткривaњa прeкршaja.
Лицe прoтив кoгa je издaт прeкршajни нaлoг
свojим пoтписoм нa oдгoвaрajућeм мeсту у нaлoгу
пoтврђуje њeгoв приjeм.
Aкo je лицe зa кoгa сe смaтрa дa je учинилo
прeкршaj oдсутнo и кaдa oкoлнoсти oткривaњa или
прирoдa прeкршaja тo зaхтeвajу, дoстaвљaњe
прeкршajнoг нaлoгa ћe сe извршити путeм пoштe
или дoстaвнe службe, у склaду сa oдрeдбaмa o
дoстaвљaњу из зaкoнa кojи урeђуje oпшти упрaвни
пoступaк.
Aкo присутнo лицe прoтив кoгa сe издaje
прeкршajни нaлoг oдбиje дa прими нaлoг, инспeктoр
зa сaoбрaћaj и путeвe ћe гa упoзoрити нa пoслeдицe
oдбиjaњa приjeмa, унeти у прeкршajни нaлoг
зaбeлeшку o oдбиjaњу приjeмa, дaн и чaс кaдa je
приjeм oдбиjeн чимe сe смaтрa дa je прeкршajни
нaлoг уручeн.
Лицe прoтив кoгa je издaт прeкршajни нaлoг
прихвaтa oдгoвoрнoст зa прeкршaj плaћaњeм
пoлoвинe изрeчeнe кaзнe у рoку oд oсaм дaнa oд
дaнa приjeмa прeкршajнoг нaлoгa, чимe сe oслoбaђa
плaћaњa другe пoлoвинe изрeчeнe кaзнe.
Aкo лицe прoтив кoгa je издaт прeкршajни
нaлoг у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa
прeкршajнoг нaлoгa нe плaти изрeчeну кaзну, или нe
пoднeсe зaхтeв зa судскo oдлучивaњe o издaтoм
прeкршajнoм нaлoгу, смaтрaћe сe дa je прихвaтилo
oдгoвoрнoст прoпуштaњeм, a прeкршajни нaлoг ћe
пoстaти кoнaчaн и извршaн.
Прeкршajни нaлoг сa кoнстaтaциjoм
кoнaчнoсти и зaбeлeшкoм дa нoвчaнa кaзнa ниje
плaћeнa, инспeктoр зa сaoбрaћaj и путeвe дoстaвљa
нaдлeжнoм прeкршajнoм суду, рaди спрoвoђeњa
извршeњa у склaду сa зaкoнoм.
Лицe прoтив кoгa je издaт прeкршajни нaлoг
мoжe прихвaтити oдгoвoрнoст зa прeкршaj и нaкoн
истeкa рoкa oд oсaм дaнa oд приjeмa прeкршajнoг
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нaлoгa, aкo прe пoступкa извршeњa дoбрoвoљнo
плaти цeлoкупaн изнoс изрeчeнe нoвчaнe кaзнe.
XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 150.000
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. не достави Општинском већу општине Књажевац
годишњи извештај до 31. јануара за претходну
годину (члан 4. став 4. ове одлуке);
2. возило не испуњава услове прописане чланом 17.
ове одлуке;
3. возило не обележи на начин прописан чланом 18.
став 1. и 2. ове одлуке;
4. рекламе и друге натписе постави супротно
одредби члана 16. став 2. ове одлуке;
5. утврди и наплати цену возне или претплатне
карте на коју сагласност није дала Скупштина града
(члан 29. став 4. одлуке);
6. не омогући путницима да у случају прекида
саобраћаја или квара возила започету вожњу
наставе другим возилом (члан 31. став 2. ове
одлуке);
7. не уклони неисправно возило из јавног превоза
путника у прописаном року (члан 31. став 3. ове
одлуке);
8. не обавести Општинско веће општине Књажевац
о прекиду или смањеном обиму обављања
линијског превоза путника насталом због
непредвиђених околности или штрајка у прописаном
року или не достави уз обавештење прописане
предлоге и прилоге (члан 33. став 1. и 2. ове
одлуке);
9. не обезбеди минималан обим рада у обављању
линијског превоза путника у случају прекида
превоза због штрајка, прописан чланом 34. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у износу од 75.000
динара.
За прекршаје из овог члана инспектор за
локални превоз и путеве издаје прекршајни налог, у
складу са законом.
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 150.000
динара казниће се за прекршај превозник или друго
правно лице ако онемогући или омета инспектора за
локални превоз и путеве у вршењу службене
дужности, или не достави тражене податке у
одређеном року, или достави нетачне податке или
ако у одређеном року не изврши решење
инспектора за локални превоз и путеве.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице превозника или другог правног
лица новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у износу од 75.000
динара.
За прекршаје из овог члана инспектор за
локални превоз и путеве издаје прекршајни налог, у
складу са законом.
Члан 39.
Новчаном казном у износу од 25.000
динара казниће се за прекршај физичко лице - возач
или друго службено лице превозника ако поступи
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супротно одредбама члана 20, 21, 27. став 2. и
члана 28. став 1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
инспектор за локални превоз издаје прекршајни
налог, у складу са законом.
Члан 40.
Новчаном казном у износу од 25.000
динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. на захтев овлашћеног службеног лица не покаже
или не уступи своју возну исправу или возну карту
(члан 22. став 3.);
2. поступи супротно одредбама члана 24, 25, 26.
став 1. тачка 1. и 2., 27. став 1. тачка 1.- 9. ове
одлуке.
За прекршаје из овог члана инспектор за
локални превоз и путеве издаје прекршајни налог, у
складу са законом.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Одредбе ове одлуке непосредно се
примењују на све уговорне односе вршиоца
комуналне делатности – превозника са корисницима
као општи услови пословања.
Члан 42.
Превозник коме је поверено обављање
комуналне делатности превоза путника на
територији општине Књажевац уговором
закљученим до ступања на снагу ове одлуке, дужан
је да усклади обављање превоза са одредбама ове
одлуке.
Превозник из става 1. овог члана дужан је
да превоз путника у градском и приградском
саобраћају обавља на линијама наведеним у
уговору, са минималним бројем полазака и
повратака наведеним у уговору, као и на другим
линијама које успостави Општинско веће општине
Књажевац са минималним бројем полазака и
повратака наведеним у акту о успостављању линија
и без закључења анекса уговора о поверавању
вршења јавног превоза.
Превозник из става 1. овог члана може
обављати превоз путника у градском и приградском
саобраћају и на другим линијама поред линија
наведених у уговору, или може укинути или
изменити наведене линије, уколико Општинско веће
успостави нову линију, или одобри промену
постојеће линије, на начин одређен важећим
прописима и без закључења анекса уговора о
поверавању вршења јавног превоза.
Одредбе ове одлуке које се односе на
лиценцу за обављање домаћег линијског превоза
путника примењиваће се од почетка примене
одговарајућих одредби Закона о превозу путника у
друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број
68/15).
Члан 43.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о јавном превозу путника на
територији општине Књажевац ("Службени лист
општине Књажевац", број 15/2014).
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Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Књажевац".

7.

8.

Број: 344-175/2017- 01
07.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.

9.

4
На основу члана 2. став 3. тачка 5), члана 4.
и члана 9. став 7. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и
104/2016), члана 12. став 1. Закона о јавноприватном партнерству и концесијама (''Сл. гласник
РС'', бр. 88/2011, 15/2016 и 104/16), члана 11. став 2.
тачка 1) Закона о превозу путника у друмском
саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2015), члана 20.
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. закон и
101/2016- др. закон) и члана 30. став 1. тачка 27.
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној дана
07.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка поверавања обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника на територији Општине
Књажевац, по моделу јавно-приватног
партнерства са или без елемената концесије
Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак поверавања обављања
комуналне делатности градског и приградског
превоза путника на територији Општине Књажевац,
у складу са Законом о јавно-приватном партнерству
и концесијама (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011,
15/2016 и 104/16), по моделу јавно-приватног
партнерства са или без елемената концесије.
Члан 2.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручни тим за припрему
пројекта о поверавању обављања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника
на територији општине Књажевац, по моделу јавноприватног партнерства са или без елемената
концесије и обављања осталих послова, у складу са
законским прописима (у даљем тексту: Стручни
тим), у саставу:
1. Председник Општине Књажевац мр Милан
Ђокић, руководилац Стручног тима
2. Заменик председника Општине Књажевац
Мирољуб
Михајловић,
заменик
руководиоца Стручног тима,
3. Правобранилац општине Књажевац Бобана
Михајловић, члан Стручног тима,
4. Секретар Скупштине општине Књажевац
Љиља Миленковић, члан Стручног тима,
5. Начелник Општинске управе Књажевац
Емилија Тасић, члан Стручног тима,
6. Директор јавног предузећа ''Предузеће за
развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац'' Младен Радосављевић, члан
Стручног тима,

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
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Директор Агенције за развој општине
Књажевац Владан Митић, члан Стручног
тима,
Руководилац Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинске послове у
Општинској управи Књажевац Зоран
Ђорђевић, члан Стручног тима,
Руководилац
Одељења
за
буџет,
финансије и утврђивање и наплату
локалних јавних прихода у Општинској
управи Књажевац Анкица Марковић, члан
Стручног тима,
Руководилац Одељења за привреду и
друштвене делатности у Општинској управи
Књажевац
Марија
Јеленковић,
члан
Стручног тима,
Шеф Одсека за урбанизам и комуналностамбене послове у Општинској управи
Књажевац Сузана Крстић-Николић, члан
Стручног тима,
Службеник за јавне набавке у Општинској
управи Књажевац Марко Ристић, члан
Стручног тима,
Љубица Никодијевић, кабинет председника
Општине Књажевац, члан Стручног тима,
Лидија Милановић, запослена у јавном
предузећу ''Предузеће за развој, урбанизам
и изградњу општине Књажевац'', члан
Стручног тима,
Мика Петровић, запослен у јавном
предузећу ''Предузеће за развој, урбанизам
и изградњу општине Књажевац'', члан
Стручног тима,
Милош Станојчић, екстерни стручњак, члан
Стручног тима.

Стручни тим доноси Пословник о раду, којим се
регулише начин рада, одлучивање, као и сва друга
питања која се односе на рад Стручног тима.
Члан 3.
По
прибављању
позитивног
мишљења
Комисије за јавно-приватно партнерство, Стручни
тим из члана 2. ове Одлуке доставља предлог
пројекта или концесионог акта Скупштини општине
Књажевац на усвајање.
Члан 4.
Пре доношења одлуке о избору приватног
партнера (једног или више њих) и закључења јавног
уговора, Скупштина општине Књажевац даје
сагласност на коначни нацрт јавног уговора,
укључујући и прилоге који чине његов саставни део.
Члан 5.
Јавни уговор у писаном облику потписују,
испред општине Књажевац као јавног партнера,
председник Оп
штине Књажевац и овлашћено лице одабраног
најповољнијег понуђача.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац''.
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Број: 344-177/2017-01
07.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
5
На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/16), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014- др. закон и
101/2016- др. закон), члана 30. став 1. тачка 8.
Статута општине Књажевац (''Сл. лист општине
Књажевац'', бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној дана
07.12. 2017. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Књажевац
Члан 1.
Овим Правилником врши се измена Правилника
о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Књажевац (''Сл. лист
општине
Књажевац'', бр. 14/2017), у даљем тексту:
Правилник.
Члан 2.
У члану 7. Правилника, у ставу 1., тачка 3),
број ''22'', замењује се бројем ''24''.
У члану 7. Правилника, у ставу 3., број ''34'',
замењује се бројем ''36''.
Члан 3.
Члан 23. Правилника мења се и гласи:
''Члан 23.
Изузетно, програмски календар за
финансирање програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта за
2018. годину, утврђује се на следећи начин:
–
15. децембар – Спортски савез
Књажевца разматра приспеле предлоге организација
у области спорта, утврђује коначне предлоге
годишњих програма који би се финансирали из
буџета општине Књажевац, врши ревизију предлога
и обрасца предлога програма и доставља предлоге
Општинском већу, на прописаним обрасцима,
заједно
са
обједињеном
рекапитулацијом
предложених програма;
–
15.
децембар
–
Председник
општине образује стручну комисију за одобрење
годишњих програма и јавно објављује њен састав;
–
20. децембар – Стручна комисија
анализира и оцењује поднете предлоге годишњих
програма и подноси предлог Председнику општине;
–
25. децембар – Општинско веће
утврђује
прелиминарни
обједињени
предлог
годишњих програма задовољавања потреба и
интереса грађана у општини Књажевац, за наредну
буџетску годину, на основу предлога Стручне
комисије;
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–
25. децембар – Општинско веће
ревидира
прелиминарни
обједињени
предлог
годишњих програма и усклађује га са средствима
утврђеним у буџету општине Књажевац за наредну
годину, на предлог председника општине;
–
25. децембар – Општинско веће
одлучује (доноси решење) о одобравању програма и
обавештава носиоце програма о висини одобрених
средстава по годишњим програмима;
–
31.
децембар
–
Председник
општине закључује уговор о реализовању програма.''
Члан 4.
У члану 24. Правилника, став 5., речи
''доставља Општинском већу'' замењују се речима
''подноси предлог
Одељењу за привреду и друштвене делатности
Општинске управе Књажевац''.
У члану 24. Правилника, став 6., речи ''пре
достављања предлога Општинском већу'' замењују
се речима
''пре подношења предлога Одељењу за привреду
и друштвене делатности Општинске управе
Књажевац''.
Члан 5.
Члан 29. Правилника мења се и гласи:
''Члан 29.
Поступак одобравања програма који су
примљени у предвиђеном року врши се у три фазе.
Прву фазу спроводи Одељење за привреду
и друштвене делатности Општинске управе
Књажевац.
У првој фази врши се административна
(формална) провера и оцена испуњености услова и
критеријума у
погледу носиоца програма, форме предлога
програма и адекватности предложеног програма,
утврђених
Законом, овим Правилником и јавним позивом
када су у питању посебни програми.
Другу фазу спроводе Комисија и Одељење
за привреду и друштвене делатности.
У другој фази врши се вредновање
квалитета програма према критеријумима утврђеним
у Табели
вредновања из чл. 27. и 28. овог Правилника, и
утврђује предлог Општинском већу за одобрење
програма.
О раду Комисије води се записник, који
потписују председник и чланови Комисије.
Записник са пратећом документацијом
Комисија доставља Одељењу за привреду и
друштвене
делатности, које утврђује прелиминарни
обједињени предлог годишњих програма
задовољавања потреба и
интереса грађана у општини Књажевац за
наредну буџетску годину и доставља предлог
Општинском већу.
У трећој фази Општинско веће одлучује, на
основу предлога.
Ако је предложени програм прошао
претходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о
одобравању или неодобравању програма и
одређењу висине средстава за реализацију
програма.
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Општинско веће може да донесе у трећој
фази и одлуку о одбијању предлога програма, на
предлог
Одељења за привреду и друштвене делатности,
уколико је предлог програма искључен из
евалуационог процеса
у складу са чланом 27. ст. 3. и 4. и чланом 28. став
3. овог Правилника.
Непотпуни предлози програма не враћају се
подносиоцу предлога.
Техничку и административну помоћ
Комисији пружају овлашћена запослена лица у
Општинској управи.''
Члан 6.
У члану 31. Правилника, став 1. и 2., реч
''прелиминарни'', у одговарајућем падежу, брише се.
У члану 31. Правилника, у ставу 6., речи
''Општинском већу'', мењају се речима ''Одељењу за
привреду и
друштвене делатности''.
Члан 7.
У члану 33. став 2. Правилника, реч
''Комисије'' замењује се речима ''Одељења за
привреду и друштвене
делатности''.
У члану 33. став 4. и 5., мењају се и гласе:
''О одобравању, неодобравању и одбијању
годишњих и посебних програма, Општинско веће
одлучује
посебним решењима.
Решења Општинског већа о одобравању,
неодобравању и одбијању годишњег и посебног
програма су
коначна и против њих се може водити управни
спор. Предмет управног спора не може бити, у
складу са
Законом, износ добијених средстава по основу
годишњих и посебних програма.''

10/2015), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној дана 07.12.2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
I
Овим Решењем врши се измена и
допуна Решења о образовању Комисије за планове
општине Књажевац бр. 350-17/2015-01, од
15.06.2015. године (У даљем тексту: Решење).
II
У Решењу мења се члан 1. и гласи:
"Образује се Комисија за планове
општине Књажевац, у следећем саставу:
Валентина Ђорђевић, дипл. инж.
арх. председник, лиценца ИКС бр.
200 0545 03 и 300 Ц342 05, из
Књажевца, представник општине
Књажевац,
2. Бојан Живковић, дипл. инж арх.
члан, лиценца ИКС бр. 300 O235
15, из Књажевца, представник
општине Књажевац,
3. Илић Славољуб, дипл. инж. грађ.
члан, лиценца ИКС бр. 202 0345
03, 310 2553 03 и 315 2559 03, из
Књажевца, представник општине
Књажевац,
4. Нинко Филиповић, дипл. инж. арх.
члан, лиценца ИКС бр. 200 0486 03
и
300 5124 03, из Књажевца,
представник Министарства
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
5. Зоран Стојковић, дипл. инж. арх.
члан, лиценца ИКС бр. 200 0998 07
из Зајечара, представник
Министарства грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре."
1.

Члан 8.
У члану 36. Правилника, речи ''Општинско
веће'' замењују се речима ''председник Општине'', у
одговарајућем падежу.
Члан 9.
У члану 46. Правилника, у ставу 1., речи
''Власник, односно корисник земљишта или спортског
објекта'',
мењају се речима ''Спортски савез Књажевца''.
У члану 46. Правилника, став 2. брише се.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу наредног
дана, од дана објављивања у „Службеном листу
општине
Књажевац“, из разлога хитности.
Број: 66-38/2017-01
07.12.2017. године
Књажевац
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III
У Решењу, у члану 4. мења се став 1. и
гласи:
"Комисија за свој рад има право на
накнаду у висини од 10% просечне зараде у
Републици Србији према последњем објављеном
податку
републичког
органа
надлежног
за
статистику, са признатим путним трошковима, по
седници."
IV

ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
6
На основу члана 52. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014)) и члана 30. Статута општине Књажевац
(“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/2009 и

Решење о измени и допуни Решења о
образовању Комисије за планове општине
Књажевац ступа на снагу 8. дана, од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
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V
Решење доставити: председнику и
члановима Комисије именованим овим Решењем,
председнику и члановима Комисије именованим
Решењем број 350-17/2015-01, од 15.06.2015.
године, Општинској управи и а/а.
Број: 350 - 44/2017- 01
07.12.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.

Штампано из система Инзем: 17.07.2017 10:01:42
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