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По извршеном сравњењу са изворним 
текстом утврђено је да се у Одлуци о пијаци 
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 17/2019) донетој 
на седници Скупштине општине Књажевац 
одржаној 09.12.2019. године, поткрала техничка 
грешка, па се даје  

 
 

И С П Р А В К А 
Одлуке о пијаци 

 
 
 

У Одлуци о пијаци („Сл.лист општине 
Књажевац“ бр. 17/2019), врши се следећа исправка:  

 
У члану 22. став 3. речи: ( Скупштина 

општине) се бришу. 
У члану 24. речи: ( Скупштина општине) се 

бришу. 
 
Ова исправка је саставни део Одлуке.  
 
Исправку објавити у „Сл. лист општине 

Књажевац“. 
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 На основу члана 51. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
6/2019-пречишћен текст)  и члана 10. Одлуке о 
основању буџетског фонда за енергетску 
егфикасност општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 18/2019), након донетог 
Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за енергетску ефикасност за 2020. годину („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр. 14/2020), Општинско 
веће општине Књажевац на седници одржаној дана 
12.06.2020. године, донело је  
 
 

ОДЛУКУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ИЗ 
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Предмет ове Одлуке је реализација 
активности које су утврђене  Програмом  
коришћења средстава буџетског фонда за 
енергетску ефикасност за 2020. годину („Сл. лист 

општине Књажевац“ бр. 14/2020) и то: Израда 
пројектно техничке документације енергетске 
ефикасности зграда. 
 
 

Члан 2. 

 Активности из члана 1. ове Одлуке 
обухватају израду елабората енергетске 
ефикасности зграде за тренутно стање објекта као 
и за стање након санације, које подразумева 
изолацију фасаде, таванског простора, као и 
замену столарије  и израду предмера и предрачуна 
радова са техничким описом радова, потребног за 
добијање решења о одобрењу радова за 
инвестиционо одржавање зграда по члану 145. 
Закона о планирању и изградњи. 
 Наведене активности  се односе на 
стамбене објекте - зграде за колективно становање 
на територији општине Књажевац. 
 

Члан 3. 

 Висина износа за активности из члана 2. 
ове Одлуке износи 2.000.000,00 динара.  
 

Члан 4. 

 Расподела средстава биће извршена 
путем јавног конкурса. 
 Јавни конкурс ће спровести Комисија за 
расподелу средстава, коју образује Општинско 
веће, која има председника и два члана. 
 Задатак Комисије је да: припреми текст и 
распише јавни конкурс за финансирање активности 
из члана 2. ове Одлуке, припреми пријавни 
образац, утврди испуњеност услова за учешће на 
јавном конкурсу, утврди нацрт листе корисника 
средстава и изради и достави предлог Решења о 
расподели средстава, са извештајем о свим 
пријавама на конкурс, Општинском већу ради 
доношење решења по Јавном конкурсу, прати 
реалаизацију активности између корисника и 
општине Књажевац и друге потребне активности. 
 Јавни конкурс се објављује на огласној 
табли Општинске управе Књажевац, порталу/ 
званичном сајту  општине Књажевац и у локалним 
средствима јавног информисања. 
 Јавни конкурс је отворен до 01. децембра 
2020. године, односно до утрошка средстава из 
члана 3. ове Одлуке.  
 

Члан 5. 

 Право на финансирање израде елабората 
енергетске ефикасности зграда имају стамбене 
заједнице на територији општине Књажевац, које 
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испуњавају услове прописане овом Одлуком и 
јавним конкурсом. 
 

Члан 6. 

 Услови за учешће на јавни конкурс за 
активност из члана 2. ове Одлуке су: 
- да је објакат легалан (да поседује употребну или 
грађевинску дозволу, да је грађен пре  доношења 
прописа о изградњи објеката или да је 
легализован/озакоњен); 
- да има регистровану стамбену заједницу; 
- да стамбена заједница донесе одлуку о пријави на 
јавни конкурс за израду пројектно техничке 
документације енергетске ефикасности зграда, са 
потписима више од 50% власника посебних делова 
зграде.  
 
 

Члан 7. 

 Приликом пријаве на јавни конкурс 
прилаже се следећа документација: 
- пријавни образац;   
- одлука о пријави на јавни конкурс за израду 
пројектно техничке документације енергетске 
ефикасности зграда, са потписима више од 50% 
власника посебних делова зграде.  
 

Члан 8. 

 Преглед пристиглих захтева и утврђивање 
предлога листе корисника спроводиће Комисија, 
најмање једном месечно, све до истека јавног 
конкурса. 
 Комисија има право да у поступку оцене 
пријава изврши проверу података из пријаве. У 
случају приказивања неистинитих података, или 
података који не одговарају стварном стању, 
пријава се одбија.  
 Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
одбацују. 
 На основу утврђеног предлога листе 
корисника Комисија израђује предлог Решења о 
расподели средстава. 
 

Члан 9. 

 Решење о расподели средстава по јавном 
конкурсу доноси Општинско веће Општине 
Књажевац.  
 Уз предлог Решења о расподели 
средстава и предлог листе корисника, Комисија 
прилаже Општинском већу и извештај о свим 
пријавама на конкурс.  
 Решење из става 1. овог члана је коначно. 
 Решење из става 1. овог члана, са листом 
корисника, објављује се на огласној табли 
Општинске управе Књажевац и порталу/ званичном 
сајту  општине Књажевац. 
 

Члан 10. 

 За реализацију активности из члана 2. ове 
Одлуке, тј.  израду елабората енергетске 
ефикасности зграде за тренутно стање објекта као 
и за стање након санације, које подразумева 
изолацију фасаде, таванског простора, као и 
замену столарије  и израду предмера и предрачуна 
радова са техничким описом радова, потребног за 

добијање решења о одобрењу радова за 
инвестиционо одржавање зграда по члану 145. 
Закона о планирању и изградњи, задужује се ЈП 
"Предузеће за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац".  
 Подлоге за израду елабората енергетске 
ефикасности - копију архитектонског пројекта, или у 
случају да за зграду не постоји архитектонски 
пројекат, цртеже свих основа зграде, пресек, 
изгледе фасада, као и шему спољне столарије и 
браварије обезбедиће ЈП "Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац". 
 Након израде техничке документације из 
става 1. овог члана, ЈП "Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац" исту ће 
испоручити стамбеним заједницама и о томе  
сачинити и доставити извештај Општинском већу. 
 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном листу 
општине Књажевац". 
 
 
 

Број: 312-105/2020-09                                                        
12.06. 2020. године                                                                          
К њ а ж е в а ц 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

мр Милан  Ђокић, с.р. 
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