СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА VI – БРОЈ 28

31.ДЕЦЕМБАР 2013.године

ФОНДАЦИЈЕ
Др Љубица Николић

1
На основу члана 20. став 1. алинеја 5. и члана
34. Статута Фондације за повећање наталитета
општине Књажевц број 025-1/99-III/04 од 25.10.1999.
године Привремени управни одбор Фондације за
повећање наталитета је на седници од 13.12.2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ФОНДАЦИЈЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ
НАТАЛИТЕТА

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

2
На основу члана 46. 48. и 94. Закона о
здравственој заштити ("Службени гласник Републике
Србије",
бр.107/05,
72/09-др.закон,
88/10,99/10,57/11,119/12 и 45/13-др.закон), члана 5.
Уредбе о плану мреже здравствених установа („Сл.
гласник РС“ бр. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009,
85/2009, 24/2010, 6/2012 i 37/2012) и члана 30.Статута
општине
Књажевац("Службени
лист
Општине
Књажевац“ 4/09"), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 30.12.2013. године, дoнела је

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна
Одлуке о критеријумима и мерилима за коришћење
средстава Фондације за повећање наталитета број
025-1/99-III/04 од 25.10.1999. године („Сл.лист
општина“, број 3/2000, 25/2006, 4/2007, 2/2012).
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
Висина новчане помоћи одређује се зависно од реда
рађања тако да за:
Прво рођено дете једнократна новчана
помоћ у висини од 35.000,00 динара
Друго рођено дете једнократна новчана
помоћ у висини од 25.000,00 динара
Треће рођено дете једнократна новчана
помоћ у висини од 25.000,00 динара
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“, а иста ће се објавити по добијању
сагласности од стране Општинског већа општине
Књажевац.
Број: 025-181/2013-02
23.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА КЊАЖЕВАЦ
I НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Дом здравља
Књажевац за територију Општине Књажевац ( у
даљем тексту: Дом здравља), у складу са Уредбом о
Плану мреже здравствених установа.
Дом здравља се оснива издвајањем организационе
јединице Дома здравља Kњажевац из Здравственог
цента Књажевац.
Оснивач Дома здравља је Општина Књажевац
( у даљем тексту: оснивач).
Седиште оснивача је у Књажевацу, ул.
Милоша Обилића број 1.
Права и обавезе оснивача врши Скупштина
општине Књажевац.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 2.
Назив
Дома здравља је
Дом Здравља
Књажевац
Седиште Дома здравља је у Књажевцу у ул.4.
јули број 2.
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Члан 3.

Члан 7.

Дом здравља је здравствена установа са
својством правног лица, која обавља здравствену
делатност на примарном здравственом нивоу.
На оснивање, организацију и рад Дома
здравља примењују се прописи о јавним службама и
здравственој заштити.
У промету са трећим лицима Дом здравља
иступа у своје име и за свој рачун и за своје обавезе
одговара у складу са законом.

Средства за оснивање и почетак рада Дома
здравља чине део средстава, имовине, права и
обавеза Здравственог центра Књажевац, које је
користила организациона јединица Дом здравља
Књажевац, утврђена деобним билансом Здравственог
центра Књажевац и допунама деобног биланса са
стањем
на дан 31.12.2012. године с тим што ће
вредност ових средстава, имовине, права и обавеза
бити преузета из финансијског извештаја за 2013.
годину.
Коначан деобни биланс са билансним стањем
на дан статусних промена
и завршни рачун за
Здравствени центар који престаје са радом на дан
брисања из регистра, извршиће се тек по завршеној
процедури регистрације здравствених установа које се
издвајају из Здравственог центра.

Члан 4.
Дом здравља има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља
утврђује се Статутом Дома здравља.
III ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА
ЗДРАВЉА
Члан 5.
Дом здравља је здравствена установа у којој
се обезбеђује најмање превентивна здравствена
заштита за све категорије становништва, хитна
медицинска помоћ, општа медицина, здравствена
заштита жена и деце, патронажна делатност,
превенција и лечење у области стоматолошке
здравствене
заштите,
здравствена
заштита
запослених, односно медицине рада, санитетски
превоз и фармацеутска здравствена заштита и друге
активности у складу са Законом и Уредбом о Плану
мрежа здравствених установа.
У Дому здравља се могу образовати
организационе јединице и то: здравствена станица и
здравствена амбуланта.
Члан 6.
Претежна делатност Дома здравља је:
86.21 – Општа медицинска пракса

Члан 8.
Средства за оснивање и рад Дома здравља су
у јавној својини.
Дом здравља пружајући јавне услуге, као
корисник јавних средстава, остварује средства за рад
из јавних прихода и то:
- доприноса за обавезно социјално осигурање,
закључивањем уговора са организацијом за обавезно
здравствено осигурање,
- буџета општине Књажевац,
- прихода насталих употребом јавних средстава за
услуге
које
нису
обухваћене
уговором
са
организацијом за обавезно здравствено осигурање
(издавање у закуп слободног капацитета, односно на
коришћење непокретности и покретних ствари у јавној
својини за обављање здравствене делатности,
приходи настали продајом услуга чије је пружање
уговорено са физичким и правним лицима на основу
њихове слободне воље),
- од поклона, донација, легата и завештања,
- као и других извора у складу са законом.
Члан 9.

Остале делатности Дома здравља су:
86.22 – Специјалистичка медицинска пракса
86.23 - Стоматолошка пракса

Трговина
на
мало
фармацеутским
производима у специјализованим продавницамаапотекама

Трговина на мало медицинским и
ортопедским
помагалима
у
специјализованим
продавницама

Трговина на мало козметичким и
тоалетним производима
у специјализованим
продавницама
86.90 – Остала здравствена заштита

Дом здравља почиње са радом даном уписа у
судски регистар, по испуњењу услова за обављање
делатности прописаним законом
Члан 10.
Даном почетка рада Дом здравља преузима
средства, имовину, права, обавезе и запослене
Здравственог центра Књажевац, који су распоређени у
Дому здравља
сходно одредбама члана 7. ове
одлуке.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 11.

IV СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА

Оснивач има право управљања Домом
здравља на начин утврђен Законом и овом Одлуком.
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Члан 12.

Оснивач за обавезе Дома здравља одговара на
начин и под условима прописаним законом.
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Директор,
Управни одбор и
Надзорни одбор.
Директор

Члан 13.
Члан 19.
Скупштина општине Књажевац:
- доноси акт о оснивању,
- даје сагласност на Статут,
- даје сагласност на Програм рада Дома здравља,
- даје сагласност на статусне промене Дома здравља,
- разматра
Извештај о раду и финансијском
пословању Дома здравља,
- именује и разрешава директора,
- именује и разрешава чланове Управног и Надзорног
одбора,
- врши и друга права и обавезе у складу са Законом и
актима Скупштине.
Члан 14.
Права и обавезе Дома здравља према
Оснивачу су:
да
континуирано,
благовремено
и
квалитетно обавља делатност из члана 5. ове Одлуке,
- да рационално користи средства, опрему и
инвентар,
- да сарађује са Оснивачем у решавању свих
значајних питања од интереса за обављање своје
делатности,
- да најмање једанпут годишње поднесе
Извештај о раду и финансијском пословању и
- друге обавезе у складу са Законом и актима
оснивача.
.
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 15.
Дом здравља има право и дужност да
извршава послове и задатке за које је основан и да
доноси одговарајуће извештаје или информације о
раду и пословању на захтев основача.
Члан 16.
Остала
међусобна
права,
обавезе
и
одговорности између Оснивача и Дома здравља
уредиће се у складу са Законом.
Члан 17.
У случају статусних промена, права и обавезе
Дома здравља преносе се на правне следбенике.

Директора именује и разрешава Скупштина
општине Књажевац, у складу са законом, овом
одлуком и статутом Дома здравља Књажевац.
Директор се именује на период од 4 године,
највише два пута узастопно.
Мандат директора Дома здравља рачуна се
од дана ступања на дужност.
Члан 20.
У случају да Управни одбор не изврши избор
кандидата за директора Дома здравља, односно ако
оснивач не именује директора Дома Здравља у складу
са одредбама закона и ове одлуке, оснивач именује
вршиоца дужности директора на период од 6 месеци.
Услови
за
избора,
права,
обавезе
и
одговорности директора Дома здравља односе се и на
вршиоца дужности директора.
Члан 21.
Директор Дома здравља:
представља и заступа Дом здравља у складу
са законом,
организује рад и руководи процесом рада и
пословања Дома здравља,
стара се о законитости рада и одговоран је за
законитост рада Дома здравља
предлаже основе пословне политике, план и
програм рада Дома здравља и предузима мере за
њихово спровођење,
доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизаци радних места,
присуствује седницама и учествује у раду
Управног одбора Дома здравља Књажевац, без права
одлучивања,
подноси
Управном
одбору
писмени
тромесечни и шестомесечни извештај о пословању
Дома здравља,
извршава одлуке Управног и Назорног
одбора,
врши и друге послове утврђене Законом и
Статутом Дома здравља.
Директор за свој рад и рад Дома
здравља одговара Управном одбору и оснивачу.
Управни одбор

VII ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 22.
Члан 18.
Органи Дома здравља су :

Чланове Управног одбора именује и
разрешава Оснивач. Чланови Управног одбора
именују се на период од 4 године.
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Члан 23.

Управни одбор Дома здравља има пет
чланова, од којих су три
члана представници
оснивача, а два члана представници Дома здравља.
Најмање један члан из реда запослених у
Управном одбору мора бити здравствени радник са
високом стручном спремом.
Чланове Управног одбора, представнике Дома
здравља, оснивач именује на предлог Стручног савета
Дома здравља.
Члан 24.
Управни одбор Дома здравља, у складу са
законом:
доноси Статут уз сагласност оснивача,
доноси друга општа правна акта,
одлучује о пословању Дома здравља,
доноси Програм рада и развоја,
доноси финансијски план и годишњи обрачун
Дома здравља
усваја годишњи извештај о раду и пословању
Дома здравља,
одлучује о коришћењу средстава,
расписује јавни конкурс и спроводи поступак
избора кандидата за обављање функције директора,
подноси
одговарајуће
извештаје
или
информације о раду и пословању Дома здравља,
обавља и друге послове утврђене законом и
статутом.
Члан 25.
Управни одбор одлучује ако је присутно
више од половине чланова Управног одбора Дома
здравља Књажевац и одлуке доноси већином гласова
од укупног броја чланова.
Надзорни одбор

СТРАНА 4

извештаје и годишње обрачуне и о резултатима
извештаја, у писаној форми, обавештава Управни
одбор и оснивача.
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више
од половине чланова Надзорног одбора Дома
здравља Књажевац и доноси одлуке већином гласова
од укупног броја чланова.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
До именовања директора, његову функцију
обављаће вршилац дужности директора.
До именовања Управног одбора послове
Управног одбора обављаће Привремени Управни
одбор.
До именовања Надзорног одбора послове
Надзорног одбора обављаће Привремени Надзорни
одбор.
Члан 30.
Привремени Управни одбор:
донеће Статут у року од
60 дана од
именовања,
2.
обављаће и друге послове из надлежности
Управног одбора утврђене законом и овом
одлуком.
Оснивач ће именовати Управни одбор у року од
60 дана од дана давања сагласности на Статут Дома
здравља.
Привремени Управни одбор престаје са радом
када оснивач именује Управни одбор у складу са
законом и овом одлуком.
1.

Члан 31.
До доношења општих аката Дома здравља
примењиваће се постојећа општа акта Здравственог
центра Књажевац, уколико нису у супротности са
Законом и овом Одлуком.

Члан 26.

Члан 32.

Чланове Надзорног одбора Дома здравља
именује и разрешава оснивач, у складу са законом
овом одлуком и статутом Дома здравља.
Чланови Надзорног одбора именују се на период
од четири године.

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

Члан 27.
Надзорни одбор има 3 члана, од којих су два
члана
представници оснивача а један
члан
представник Дома здравља.
Члана Надзорног одбора представника Дома
здравља, оснивач именује на предлог Стручног савета
Дома здравља.
Члан 28.
Надзорни
одбор
обавља
надзор
над
пословањем Дома здравља, прегледа годишње

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Број: 510 – 15/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
3
На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС , 24/2011 , 121/12
,42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС и 98/2013-одлука
УС ), и члана 30. став 1. тачка 6. Статута општине
Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац", број 4/09),
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Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
30.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРОБЉА„БЕРЧИНОВАЧКО БРДО“ У КЊАЖЕВЦУ
Члан 1.
Приступа се доношењу Плана детаљне
регулације гробља „Берчиновачко брдо“ у Књажевцу
(у даљем тексту:План).
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 5,0 Ха, у
К.О. Књажевац,
Граница почиње од тромеђе пута КП бр.1865/2,
КП бр.1769/15 и КП бр.1856/1 затим се креће
југозападно међним линијама пута КП бр.1865/2 и КП
бр. 1856/1 до тромеђе КП бр. 1856/1, пута КП бр.1865/2
и КП бр.1856/2, сече пут КП бр. 1865/2 у правцу
севера, затим наставља у правцу југозапада међним
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линијама КП бр. 1866/1, КП бр.1867/2 и КП бр. 1867/1,
сече пут КП бр.1865/2 и у истом правцу наставља
између КП бр. 1769/15 и КП бр.1769/16; КП бр. 1769/14
и КП бр.1769/16. Затим граница наставља у правцу
севера у више прелома кроз КП бр.1769/14 око
200метара, затим кроз исту парцелу и скреће у правцу
североистока у дужини од око 100м, одатле скреће у
правцу југоистока до пута Књажевац-Берчиновац (КП
бр.6186) притом сече КП бр.1769/15, КП бр.1855 и КП
бр.1854. Од ове тачке граница скреће у правцу
југозапада међним линијама КП бр.1854 и пута КП бр.
6186 до тромеђе пута КП бр.6186, КП бр.1856/1 и КП
бр.1854 одакле скреће према северозападу међним
линијама КП бр.1856/1 и КП бр.1854; КП бр.1856/1 и КП
бр.1855; КП бр.1865/1 и КП бр.1769/15 до тромеђе
одакле је граница и почела.
Члан 3.
У оквиру границе плана предвиђена је следећа
намена површина приказана у следећој табели:
Табела 1.-Намена површина и површине јавне
намене

Површина (ha)

Статус
земљишта

Гробна места и гробнице

2,32.70

јавно

49,62

2.

Капела са пратећим просторијама

0,03.27

јавно

0,69

3.

Сала за ручавање, кухиња,цвећара,
продаја свећа и сл.

0,03.10

јавно

0,66

4.

Саобраћајнице у оквиру гробља

0,58.05

јавно

12,38

5.

Паркинг-простор

0,10.78

јавно

2,30

6.

Прилазне саобраћајнице са
тротоарима

0,34.84

јавно

7,43

7.

Зеленило

0,52.72

јавно

11,24

8.

Простор за проширење гробља;

0,73.54

јавно

15,68

р.б.

Врста заузећа

1.

УКУПНО

4,69.00
Члан 4.

1. Правила уређења
1.1
Концепција уређења и типологија
карактеристичних
грађевинских зона и карактеристичних целина
одређених планом
На локацији гробља “Берчиновачко брдо”, Планом
детаљне регулације предвиђена је следећа изградња:
1.Уређена гробна места;
2.Гробнице;

јавно

Учешће (%)

100

3.Капела са свим пратећим просторијама;
4.Сала за ручавање, кухиња,цвећара, продаја свећа и
сл;
5.Саобраћајнице у оквиру гробља;
6.Паркинг-простор;
7.Прилазне саобраћајнице;
8.Пешачке стазе;
9.Зеленило у оквиру гробља;
1.2 .
Урбанистички услови за уређење и изградњу
површина и објеката јавне намене и мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре
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Јавне површине су раздвојене од површина са
другом наменом регулационим линијама које се
поклапају са границом грађевинске парцеле.
Дозвољена градња је дефинисана грађевинским
линијама које су дефинисане као растојање од чврстих
репера ( објекти, саобраћајнице ),у оквиру којих је
могућа градња, а дате су за ниво приземља.

СТРАНА 6

Атмосферске
воде
према
расположивим
(природним) падовима на терену, преко саобраћајница
са попречним падовима до 2,5% и путем пропуста ,
канала и каналета упустити их у поток.
1.3. Попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције морају израдити конзерваторски
радови

Јавне површине у области саобаћаја
У постојећем стању до локације за новопројектовано
гробље се долази
улицом Миле Јулин, Улицом 7.
јули, затим се наставља локалним путем КњажевацБерчиновац и постојећим пољским путем који води до
новопројектоване локације гробља.
Да би саобраћај несметано функционисао до
новопројектованог гробља, потребно је урадити
проширење и реконструкцију локалног пута КњажевацБерчиновац као и пољског пута повезаног са
локацијом.
Регулација мирујућег саобраћаја-паркинг простор
Проблем мирујућег саобраћаја треба решити
паркирањем на посебним и уређеним површинамапаркинг просторима. Начин и положај паркирања се
дефинише
одговарајућом
хоризонталном
и
вертикалном сигнализацијом.
Стандарди за димензију паркинга за путничка возила
су минимум 4,80x 2,40м.
Одводњавање површинских вода са паркиралишта
решавати гравитационим отицањем до система
затворене канализације.
Јавне
површине
инфраструктуре

у

области

комуналне

За прикључивање новопројектованих објеката на
техничку инфраструктуру користиће се постојећа и
новопројектована водоводна и канализациона мрежа.
Постојећи водоводни систем је изграђен за насеље
Берчиновац. Да би се новопројектовани објекти
прикључили на постојећи водоводни систем потребно
је
изградити нови цевовод до резервоара Р22
“Берчиновац” или урадити везу на потисни цевовод
изградњом сопственог резервоарског простора за
потребе гробља.
Прикључивање новопројектованих објеката на
канализациони систем реализоваће се изградњом
новог колектора који треба прикључити на постојећи
колектор у насељу “Бошево”.
Што се тиче електричне енергије тренутно не постоји
могућност прикључивања објеката на електричну
енергију јер је најближа трафо-станица ТС 10/04кV
удаљена од локације око 1000 метара. Да би се
новопројектовани објекти прикључили на електричну
енергију потребно је изградити нову трафо-станицу по
условима Електродистрибуције.
Орјентациона траса каблова и надземних водова
уцртана је на графичком прилогу.
Атмосферска канализација

Обиласком терена, у оквиру границе Плана детаљне
регулације, утврђено је да на овом простору нема
евидентираних
културних
добара,
који
би
условљавали и
утицали на планирање и
пројектовање, тако да са тог аспекта неће бити
ограничења у погледу новопројектованог просторног и
урбанистичког концепта.
Уколико се приликом извођења земљаних радова
наиђе на непокретне или покретне археолошке
објекте, инвеститор је дужан да заустави радове и о
томе обавести надлежне органе, као и да обезбеди
финансијска средства за археолошка истраживања.
Уколико се пронађу непокретни или покретни
археолошки објекти инвеститор је у обавези да
обезбеди средства за њихову конзервацију.
1.4.
Стратешка процена утицаја планског
документа на животну средину
Стратешка процена утицаја планског документа на
животну средину се по Закону о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”
бр. 135/04) ради као посебан елаборат који има своју
процедуру паралелну са израдом Плана.
1.5.
Општи и посебни услови, мере заштите
живота и здравља људи и заштита од пожара,
елементарних
непогода,
техничко-технолошких
несрећа и ратних дејстава
Услови и мере заштите простора
Просторно-плански услови заштите и унапређења
животне средине, заштите од техничких катастрофа и
ратних разарања уграђени су у концепт планског
решења. У оквиру комплекса не налазе се и не
планирају садржаји који неповољно утичу на квалитет
воде, ваздуха и тла.
Заштита од елементарних
опасности у миру и рату

непогода

и

других

Од могућих опасности у ову групу треба сврстати
пожар, поплаве и земљотресе.
Заштита од земљотреса
Новопројектовани објекти се морају пројектовати и
реализовати у складу са важећим техничким
прописима о грађењу на сеизмичким подручјима. У
даљој разради обавезно је извршити детаљна
истраживања терена за појединачне локације и на
бази микро испитивања одредити степен сеизмичког
интензитета.
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На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за
повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1000 и 10000
година
која
приказује
очекивани
максимални
интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%
подручје Књажевца се за повратни период од 500
0
година налази у зони 8 МCS скале. Догођени
максимални сеизмички интензитет на подручју
0
Књажевца је био 6 МSK- 64 као манифестација
земљотреса Берово. Жаришта која одређују ниво
сеизмичке угрожености на простору Књажевца су
Берово и Трново.
Заштита од пожара
Да би се спровела поуздана заштита од пожара
треба обавезно обезбедити колски прилаз свим
објектима
ради
несметане
интервенције
противпожатног возила. Све саобраћајнице такође
треба обезбедити противпожарним хидрантима.
Заштита од поплава и бујица
Подручје у оквиру границе Плана има такву
конфигурацију терена, да је код већег дела терена
поплава искључена.
У оквиру границе Плана предвиђена изградња
атмосферске канализације која би одвела евентуалне
бујичне воде.
1.6. Посебни услови којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом,
у
складу
са
стандардима
приступачности
За све могуће правце кретања особа са
инвалидитетом обезбеђују се прописани услови у
складу са Правилником о условима за планирање и
пројектовање објеката за несметано кретање деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица (
„Службени гласник РС“ бр.18/97).
1.7.
Правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцеле
С'обзиром да се ради о простору са специфичном
наменом површина, не постоји класична парцелација и
препарцелација. Потребно је урадити препарцелацију
свих катастарских парцела како би се формирала
грађевинска парцела на којој ће се организовати
распоред гробних места и гробница као и колски и
пешачки прилази.
Организација простора је урађена тако да је
простор подељен на парцеле колским и пешачким
прилазима.Око сваке
парцеле предвиђено
је
зеленило, као и клупе за седење, корпе за отпадке и
чесме на прописном растојању.
На формираним парцелама
гробна места су
постављена у једном реду са орјентацијом истокзапад. Распоред гробних места може бити са једним
гробним местом, са два гробна места, са више гробних
места као и зидане гробнице са два и више гобних
места. Величина једног гробног места је 1,20м х 2,50м.
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Прилазна стаза између гробних места је 1,00 до
1,60м.
1.8.Попис парцела и опис
површине, садржаје и објекте

локација

за

јавне

Делови парцела које су планом предвиђене за јавно
грађевинско земљиште су : део КП бр.1769/14; део КП
бр.1769/15; КП бр.1867/2; део пута КП бр.1865/2; КП
бр.1866/1; део КП бр. 1855; део КП бр.1854 како је
дато на графичком прилогу.
1.9. Локације за које је могуће радити Урбанистички
пројекат
У оквиру Плана детаљне регулације могуће је
радити урбанистички пројекат у циљу решавања
парцелације и препарцелације катастарских парцела.
1.10. Остали елементи значајни за спровођење
Плана детаљне регулације
Приоритети
регулације и
радова

у
спровођењу
Плана
детаљне
извори финансирања приоритетних

Приоритети
у
изградњи
су
сви
системи
инфраструктуре, а пре свега:
-новопројектована водоводна и канализациона мрежа;
- новопројектована саобраћајница;
-новопројектована НН мрежа;
- партерно уређење (зеленило,мобилијар и сл.);
2.

Правила грађења

2.1.
Врста и намена објеката који се могу
градити
под
условима
утврђеним
планским
документом, односно врста и намена објеката чија је
изградња забрањена у појединачним зонама
Дозвољена изградња
У оквиру Плана детаљне регулације планирана је
изградња следећих објеката:
- Капела са пратећим садржајем
- Сала за ручавање, кухиња, продаја цвећа и свећа и
сл.
-Објекти инфраструктуре – саобраћајнице, паркинг
простор, водовод,
канализација, електро мрежа,
телефонске инсталације;
-Уређене зелене површине (парковско зеленило,
дрвореди итд).
Режим изградње: нова изградња
Тип изградње: Сваки начин изградње објеката у
складу
са
грађевинским
прописима
(класична,полумонтажна и монтажна изградња).
Забрањена изградња
Није дозвољена изградња било каквих објеката који
нису у функцији гробља.
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Услови за формирање грађевинске парцеле

2.2

-Постојеће катастарске парцеле;
-Парцелација;
-Препарцелација;
-Исправка граница парцела;
2.3.

Смернице за формирање гробних места

Намена земљишта: гробна места за сахрањивање
људи;
Режим изградње: сахрањивање у новопројектованим
гробним местима;
Тип изградње: гробови за одрасле, гробови за децу
до 10 година, зидане гробнице;
Положај слободних гробних места: правац истокзапад;
Прилаз гробним местима је са улица и пешачких
стаза у оквиру гробља;
Дубина гробних места: 1,50м до 2,00м.
Дозвољени степен искоришћења земљишта
коефицијенат изграђености: 0,8
коефицијенат заузетости: 50%
Услови смештаја возила: у оквиру посебних паркингпростора и ободних саобраћајница;
Услови ограђивања парцела: ниско растиње;
Минимална заступљеност зелених површина:30%
Посебни услови: израда урбанистичких пројеката по
потреби и захтевима.
2.4.
Услови архитектонског обликовања,
врста материјала и завршна обрада објеката (капела,
ресторан,...)
Приликом
архитектонског,
односно
естетског
обликовања појединих елемената објеката треба
користити углавном елементе савремене архитектуре.
Посебни захтеви градње су:
-Постављање објеката у складу са морфологијом
терена који не ремети драстично постојећу нивелацију;
-Волумен и габарит објеката прилагодити условима
окружења водећи рачуна о очувању аутентичности
предела у којем се објекат гради;
-Конструктивни елементи зграда урадити од
армираног бетона по свим важећим стандардима и
прописима који се примењују у грађевинарству.
-Зидови могу бити од разних тврдих материјала,
опеке, разних врста блокова,скелетни системи
(дрвени, бетонски, челични) и сендвич панели.
-На фасадама треба да буде примењена обрада
површина у глатко обрађеном малтеру са применом
термоизолационих материјала бојених бојом по жељи
инвеститора.
-Код застакљених површина обавезна је примена
термоизолованог стакла.
-Кровови треба да буду вишеводни са нагибом до
0
33 , а као кровни покривач препоручује се употреба
црепа или теголе.
-Столарија и браварија треба да буде од дрвета или
ПВЦ-а.
-Унутрашња обрада подова треба да буде од
материјала
отпорних
на
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хабање и влаге, а обраду зидова и плафона треба
прилагодити врсти и намени објеката.
-Новопројектовани
објекти
треба да буду
прикључени на комуналну инфраструктуру (водовод,
канализација, електро-инсталације, ТТ-инсталације) на
основу услова прописаних од стране надлежних
институција и Јавних предузећа.
-Сви објекти у оквиру границе Плана подлежу
санитарном надзору и морају испунити опште и
посебне услове прописане у Правилнику о општим
санитарним условима („Сл.гласник РС“ , бр. 47/06), као
и у Правилнику о посебним условима које морају да
испуне објекти у којима се пружају услуге одржавања
хигијене, неге и улепшавања лица и тела („Сл. Гласник
РС“, бр. 47/06).
2.5.
Услови заштите животне средине, техничке,
хигијенске, безбедносне и заштите од пожара
Ваздух
За оцену локације на којој је предвиђена изградња, а
уз околности да у окружењу не постоје изграђени
простори који су загађивачи ваздуха, може се
закључити да неће доћи до загађења ваздуха од
издувних гасова и других загађивача.
Земљиште
У односу на земљиште нема елемената који би
указали на могућност загађења земљишта.
Код асфалтираних површина треба предвидети
потребан број хидраната за одржавање и прање тих
површина.
Вода
Све отпадне и фекалне воде које ће бити
редуковане коришћењем садржаја, треба да буду
одведене у канализациони систем и на тај начин
онемогућити загађење подземне воде и терена
уопште.
Члан 5.
План који је израдио JП «Дирекција за развој
,урбанизам и изградњу» општине Књажевац усваја се
у следећем садржају:
А. Списак прилога уз ПДР гробља “Берчиновачко
брдо” у Књажевцу
1. Решење о регистрацији ЈП “Дирекције за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац”- Књажевац
2. Решење о одређивању одговорног урбанисте и
изјава
3. Лиценце
4. Одлука о приступању изради ПДР-а гробља
“Берчиновачко брдо” у Књажевцу
5. Учесници у изради Плана
6. Извештај Комисије за јавни увид и стручну расправу
7. Одлука о усвајању ПДР-а гробља “Берчиновачко
брдо” у Књажевцу
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Б. Урбанистичко-технички део ПДР-а гробља
“Берчиновачко брдо”
Књажевцу
Б.1. Текстуални део
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обрада.
2.5. Услови заштите животне средине, техничке,
хигијенске, безбедносне
и заштите од пожара.

I Полазне основе

3. Смернице за спровођење Плана

Опис, образложење о приступању изради
ПДР-а гробља “Берчиновачко брдо” у
Књажевцу
1.1. Извод из планова вишег реда
Извод из текстуалног дела усвојеног
Концепта ПДР-а гробља “Берчиновачко брдо”
у Књажевцу

Б.2. Графички део

II Плански деo


Правила уређења

1.1. Концепција уређења и типологија
карактеристичних
грађевинских зона и карактеристичних
целина одређених планом
1.2. Урбанистички услови за уређење и
изградњу површина и објеката
јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре
1.3. Попис објеката за које се пре обнове или
реконструкције
морају израдити конзерваторски радови
1.4. Стратешка процена утицаја планског
документа на животну средину
1.5. Општи и посебни услови, мере заштите
живота и здравља људи
и заштита од пожара, елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних
дејстава
1.6. Посебни услови којима се површине и
објекти јавне намене чине
приступачним особама
са инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности
1.7. Правила парцелације, препарцелације и
исправке граница парцеле
1.8. Попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте
1.9. Локације за које је могуће радити
урбанистичкипројекат
1.10.
Остали
елементи
значајни
за
спровођење Плана детаљне регулације.
2. Правила грађења
2.1. Врста и намена објеката који се могу
градити под условима утврђеним
планским документом, односно врста и
намена објеката чија јеи зградња забрањена у
појединачним зонама
2.2.
Услови за формирање грађевинске
парцеле
2.3. Смернице за формирање гробних места.
2.4. Услови архитектонског обликовања, врста
материјала и завршна

1. Извод из ПГР-а Књажевца --------------------1:5000
2.
Катастарски план са границом планаи
координатама тачака границе---------------------- 1:1000
3. Постојећа намена површина---------------- 1:1000
4. Режим коришћења грађевинског земљишта----------------------------------------------------------------------- 1:1000
5. Новопројектована намена површина--------------------------------------------------------------------------------- 1:1000
5а. Орјентационо решење гробова и гробних места----------------------------------------------------------------------1:500
6.
Саобраћајно решење са нивелацијом и
регулацијом------------------------------------------------- 1:1000
7. План мреже инфраструктуре------------------ 1:1000
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана, од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Књажевац".
Број: 350 - 48/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
4
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима (
„Сл. гласник РС“ број 119/2012) и члана 14. став 1.
тачка 18. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради
усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/2013), чл. 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/09), Скупштина општине Књажевац на седници
одржаној дана 30.12.2013. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
1.

ДАЈЕ СЕ сагласност на цене комуналних
услуга ЈКП „Стандард“ Књажевац у обављању
делатности од општег интереса и то:
производња и испорука воде (снабдевање
водом за пиће), одвођење отпадних вода,
изношење и депоновање смећа (сакупљање
комуналног
отпада,
његово
одвожење,
третман и одлагање), уређење и одржавање
гробља (управљање и одржавање гробља и
објеката који се налазе у склопу гробља) и
сахрањивања, услуга паркинг
сервиса
(управљање јавним паркиралиштима) и
пијачне услуге (управљање пијацама), које је
усвојио Надзорни одбор
ЈКП „Стандард“

31.ДЕЦЕМБАР 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 28

СТРАНА 10
РЕШЕЊЕ

Књажевац, Одлуком број 2849 од 18.12.2013.
године.

I
2.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Решење доставити: ЈКП „Стандард“,
Књажевац, Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви.

Број: 38 -9/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Народне библиотеке «Његош» - Књажевац са
финансијским планом за 2014. годину, број 83/3 од
11.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор на
седници одржаној 11.12.2013. године, Одлуком број
83/3-1.
II

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац»

5

III

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
смаоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр. 4/2009), Скупштина општине Књажевац
, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

Решење доставити: Народној библиотеци
«Његош» у Књажевцу, Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.
Број: 022 - 77/2013- 01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на:
7
- Деобни биланс Здравственог центра Књажевац са
стањем на дан 31.12.2012. године, број 3689/3 од
24.10.2013. године, који је усвојио Управни одбор
Здравственог центра,
- допуну Деобног биланса, Биланс стања- Деобни
биланс са стањем на дан 31.12.2012. године, бр. 3794
од 30.10.2013. године и
- допуну Деобног биланса бр. 4321 од 06.12.2013.
године.
II Решење објавити у „Службеном листу општине
Књажевац“.

На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 10. Одлуке о усаглашавању организације рада
Дома културе у Књажевцу са постојећим прописима
(«Сл. лист општина», број 14/97, 10/99, 15/201, 8/05 и
„Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09 и 7/2010),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
30.12.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

III Решење доставити: Здравственом центру
Књажевац и Одељењу за привреду и друштвене
делатности општине Књажевац.
Број: 510 - 9/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са
прегледом
потребних средстава за програмске
активности и материјалне трошкове Дома културе
«Књажевац» у Књажевцу за 2014. годину, број 228/1 од
18.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор Дома
културе «Књажевац» у Књажевцу, Одлуком број 228/2
од 18.12.2013. године.
II

6
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 17. Одлуке о оснивању Народне библиотеке
«Његош» у Књажевцу («Сл. лист општина», број: 3/95,
7/96, 14/97, 3/98, 10/05 и „Сл. лист општине Књажевац,
број 5/09 и 7/2010), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 30.12.2013. године,
донела је

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општинe Књажевац»
III
Решење
доставити:
Дому
културе
«Књажевац» у Књажевцу, Одељењу за привреду и
друштвене делатности и архиви општине Књажевац.
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који је усвојио Управни одбор Туристичке организације
Одлуком број 163-1/2013 од 18.12.2013. године.

Број: 022 - 80/2013- 01
30.12.2013. године
Књажевац

II
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

8
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и
члана 10. Одлуке о усаглашавању организације рада
Завичајног музеја у Књажевцу са постојећим
прописима («Сл. лист општина», број 14/97, 3/98, 4/05
и „Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09 и 7/2010),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
30.12.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
Решење
доставити:
Туристичкој
организацији општине Књажевац, Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Одељењу за
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода и архиви општине Књажевац.
Број: 022 - 123/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Завичајног музеја у Књажевцу за 2014. годину, број
631-263/13 од 11.12.2013. године, који је усвојио
Управни одбор Одлуком број 631-272/13 од 18.12.2013.
године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац»

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
10
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09) и
члана 9. Одлуке о оснивању Регионалног центра за
стручно усавршавање, Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“,
број
19/12),
Скупштина
општине
Књажевац, на седници одржаној 30.12.2013. године,
донела је

III

РЕШЕЊЕ

Решење доставити: Завичајном музеју у
Књажевцу, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
архиви општине Књажевац.

I

Број: 022 - 86/2012- 01
30.12.2012. године
Књажевац

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Регионалног центра за стручно усавршавање,
Књажевац за 2014. годину број 58/2013 од 19.12.2013.
године, који је усвојио Управни одбор Регионалног
центра за стручно усавршавање Књажевац, Одлуком
број 59/2013 од 19.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».

9
На основу члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09) и
члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Књажевац („Сл. лист општина“, број 14/02,
5/03, 12/05 и „Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
30.12.2013. године, донела је

III
Решење доставити: Регионалном центру
за стручно усавршавање Књажевац, Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Одељењу за
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода и архиви општине.

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм
рада Туристичке организације општине Књажевац за
2014. годину број 161-1/2013 од 16.12.2013. године,

Број: 022 - 83/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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На основу члана 30. став 1. тачка 25. Статута
општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац»,
број 4/09) и члана 14. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за производњу и
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“
Књажевац ради усклађивања са законским прописима
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013),
Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној
30.12.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СТРАНА 12

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
Решење доставити: ЈКП «Стандард»
Књажевац, Општинској управи - Одељењу за привреду
и друштвене делатности, Oдељењу за
буџет,
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних
прихода и архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 124/2013 - 01
30.12.2013. године
Књажевац

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа «Топлана» Књажевац за
2014. годину, број 706 од 18.12.2013. године, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП «Топлана», Одлуком број
706 од 18.12.2013. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац».
III
Решење
доставити:
ЈКП
«Топлана»
Књажевац, Општинској управи
- Одељењу за
привреду и друштвене делатности, Одељењу за
буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних
јавних прихода и архиви општине Књажевац.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
13
На основу члана 60. став 1. тачка 8. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/2012),
чланa14. став 1. тачка 3. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“
Књажевац
ради
усклађивања
са
законским
прописима(„Сл. лист општине Књажевац“, бр.4/2013),
члана 30. Статута општине Књажевац(«Сл. лист
општине Књажевац», број 4/09), а у вези са чланом 5.
Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број
119/2012), чланом 11.,14. и 21. Закона о јавној својини
(«Сл. гласник РС», број72/2011 и 88/2013), чланом
141. и 151. Закона о привредним друштвима («Сл.
гласник РС», број 36/2011 и 99/2011), Скупштина
општине на седници одржаној дана 30.12.2013. године,
доноси
РЕШЕЊЕ

Број: 023 - 122/2013- 01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Извештај
Комисије о извршеној процени неновчаног капитала
код
ЈКП
«Стандард»
Књажевац
на
дан
01.09.2013.године изражно у РСД, број 023-85/2013-01
од 16.09.2013.године.

12
На основу члана 30. став 1. тачка 25.
Статута општине Књажевац («Сл. лист општине
Књажевац», број 4/09) и члана 14. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским
прописима ( „Сл. лист општине Књажевац“, број
4/2013), Скупштина општине Књажевац, на седници од
30.12.2013. године, донела је

Укупна вредност неновчаног капитала ЈКП
«Стандард» Књажевац на дан 01.09.2013. године
износи 862.161.797,24 динара, од чега:
а)
вредност
неновчаног
капитала
ЈКП
«Стандард» Књажевац у износу од 87.022.157,11
динара чини основни (регистровани) неновчани
капитал ЈКП «Стандард» Књажевац са 100% удела
оснивача.

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ
сагласност на Програм
пословања ЈКП «Стандард» Књажевац за 2014.
годину, број 2844, од 17.12.2013. године, који је
усвојио Надзорни одбор ЈКП «Стандард» Књажевац,
Одлуком број 2844 од 17.12.2013. године.
II

б)
вредност
мреже
(водоводне
и
канализационе) у јавној својини, којом се обавља
привредна делатност пружања услуге од стране ЈКП
«Стандард» Књажевац,
износи 748. 841. 651,13
динара
в) вредност неновчаног капитала у јавној
својини општине Књажевац, који користи ЈКП
«Стандард» Књажевац ради обвљања делатности од
општег интереса, износи 26. 297. 989,00 динара.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
3.Решење доставити:
ЈКП «Стандард»
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности и архиви Општинске управе општине
Књажевац.
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Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности и архиви Општинске управе општине
Књажевац.
Број: 023 - 131/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

Број: 023 - 130/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац

15
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.

14
На основу члана 60. став 1. тачка 8. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/2012),
чланa14. став 1. тачка 3. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за производњу и
снабдевање паром и топлом водом
«Топлана»
Књажевац
ради
усклађивања
са
законским
прописима(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013),
члана 30. Статута општине Књажевац(«Сл. лист
општине Књажевац», број 4/09), а у вези са чланом 5.
Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број
119/2012), чланом 11.,14. и 21. Закона о јавној својини
(«Сл. гласник РС», број 72/2011 и 88/2013), чланом
141. и 151. Закона о привредним друштвима («Сл.
гласник РС», број 36/2011 и 99/2011), Скупштина
општине на седници одржаној дана 30.12.2013. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
Комисије о извршеној процени неновчаног капитала
код
ЈКП
«Топлана» Књажевац
на дан
01.09.2013.године изражена у РСД, број 023-84/201301 од 16.09.2013.године.
Укупна вредност неновчаног капитала ЈКП за
производњу и снабдевање паром и топлом водом
«Топлана» Књажевац на дан 01.09.2013. године
износи 54.828.320,47 динара, од чега:
а) вредност неновчаног капитала ЈКП за
производњу и снабдевање паром и топлом водом
«Топлана» Књажевац у износу од 34.876.341,07
динара чини основни неновчани капитал ЈКП за
производњу и снабдевање паром и топлом водом
«Топлана» Књажевац ,са 100% удела оснивача.
б) вредност топловодне мреже у јавној својини,
којом се обавља привредна делатност пружања услуге
од стране ЈКП за производњу и снабдевање паром и
топлом водом
«Топлана» Књажевац,
износи
19.951.979,40 динара
2. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
3.Решење доставити: ЈКП за производњу и
снабдевање паром и топлом водом
«Топлана»

На основу члана 60. став 1. тачка 8. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/2012),
чланa14. став 1. тачка 3. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног
предузећа „Диракција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац
ради усклађивања са законским прописима(„Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/2013), члана 30. Статута
општине Књажевац(«Сл. лист општине Књажевац»,
број 4/09), а у вези са чланом 5. Закона о јавним
предузећима («Сл. гласник РС», број 119/2012),
чланом 14. и 21. Закона о јавној својини («Сл. гласник
РС», број 72/2011 и 88/2013), чланом 141. и 151.
Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС»,
број 36/2011 и 99/2011), Скупштина општине на
седници одржаној дана 30.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај
Комисије о извршеној процени неновчаног капитала
код ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац на дан 01.09.2013.
године изражно у РСД, број 023-86/2013-01 од
16.09.2013.године,
Укупна вредност неновчаног капитала ЈП
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац“ Књажевац на дан 01.09.2013. године
износи 11.934.964,11 динара, од чега:
а) вредност неновчаног капитала ЈП „Дирекција
за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац у износу од 2.537.160,95 динара чини
основни неновчани капитал ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац
са 100% удела оснивача.
б) вредност неновчаног капитала
у јавној
својини Општине који користи ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац,
ради обављања делатности од општег интереса
износи 9.397.803,16 динара.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“.
3.Решење доставити: ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац,
Одељењу за привреду и друштвене делатности и
архиви Општинске управе општине Књажевац.
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Број: 023 - 132/2013-01
30.12.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
16
По доношњу Решења о давању сагласности
на Извештај Комисије о извршеној процени неновчаног
капитала код ЈКП „Топлана“ Књажевац, на дан
01.09.2013. године изражене у РСД, број 023-84/201301, од 16.09.2013. године, на седници Скупштине
општине одржаној 30.12.2013. године, уочена је
техничка грешка, па се даје
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код ЈКП „Топлана“ Књажевац, на дан 01.09.2013.
године изражене у РСД, број 023-84/2013-01, од
16.09.2013. године, врши се ипсрака на следћи начин:
У целом тексту Решења речи ЈКП за
производњу и снабдевање паром и топлом водом
„Топлана“ Књажевац, замењују се речима :
Јавно
комунално
предузеће
„Топлана“
Књажевац.
Исправка је саставни део Решења.
Исправку објавити
општине Књажевац“.

у

„Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
ИСПРАВКА
У Решењу о давању сагласности на Извештај
Комисије о извршеној процени неновчаног капитала

листу
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