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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА XIV – БРОЈ 27 21. ЈУЛ 2021 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 

1 

Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној 20.07.2021. године, разматрајући 
Предлог програма коришења средстава буџетског 
фонда за заштиту и унапређење животне средине за 
2021. годину, донело је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Програм коришења средстава 

буџетског фонда за заштиту и унапређење 

животне средине за 2021. годину, бр. 501-

44/2021-09 од 24.05.2021. године, уз 

прибављену Сагласност Министарства 

заштите животне средине РС, бр. 401-00-

820/2021-02 од 08.06.2021. године. 

2. Закључак са Програмом објавити у 

„Службеном листу општине Књажевац“. 

3. Закључак доставити: Одељењу за привреду 

и друштвене делатности, Одељењу за буџет, 

финансије и утврђивање и наплату локалних 

јавних прихода и а/а. 

   
 ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

                                                                                                   
мр Милан Ђокић, с.р. 
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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник  РС“, бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон, 72/09 - др.закон и 43/011 – одлука УС 
,14/16, 76/18,95/18-др.закон и 95/18-др.закон ), Правилника о обрасцу програма коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског 
фонда, начину и роковима њиховог достављања („Сл. гласник  РС“, бр.80/19 ),члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр: 15/09) и члана 51. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр.6/19) а у складу са Програмом заштите животне 
средине општине Књажевац за период(„Сл. лист општине Књажевац“, број 31/16) и Локалним планом управљања отпадом општине Књажевац(„Сл. лист општине 
Књажевац“, број 17/21) уз прибављену сагласност Министарства заштите животне средине, РС , бр. 401-00-820/2021-02  од 8.6.2021. године, Општинско Веће општине 
Књажевац  донело је 

Образац 1  
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ  КЊАЖЕВАЦ ЗА 2021 ГОДИНУ 

Усвојен на седници Општинског већа, дана 20.7.2021 године 

Редни број 
активности  

Програмска 
активност  

Сагласност 
министарства 

заштите животне 
средине на предлог 

програма (датум 
издавања и број 

сагласности)  

Детаљан опис активности  
Циљ 

активности  

Надлежни за 
спровођење 
програмске 
активности  

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности  

Извор 
средстава 
финансира

ња  

Износ одобрених 
средстава за ову 

активност у 
претходној години  

Управљање отпадом  

1.   Набавка и 
поправка 
контејнера 

 

  

 

 

Набавка контејнера 
запремине 1,1 м3,за 
комунални отпад за сеоске 
Месне заједнице и поправка  
постојећих контејнера са 
набавком делова ( точкова ) 

Унапређење 
организације 
управљања 
отпадом,јачање
м капацитета 
локалне 
заједнице за 
управљање 
отпадом и 
заштита 
животне 
средине 

Општина 
Књажевац, ЈП 
„Предузеће за 
развој, 
урбанизам и 
изградњу 
општине 
Књажевац“ 
  и ЈКП 
„Стандард“ 
Књажевац   

2.500.000,00   Буџет 
Општине 

Књажевац  

                 0,00    

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине  

1.    

Промоција и 
популаризациј
а заштите 
животне 

 

   

Обележавање значајних 
датума за животну средину: 
Светски дан заштите животне 
средине, „Новогодишњи „Еко 
сајам“и сл. 

Јачање свести 
о потреби 
заштите 
животне 
средине  

Општина 
Књажевац, 

Туристичка 
организација 
Књажевац и 

 

 

 

Буџет 
Општине 

Књажевац    
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средине       Одељење 
надлежно за 

послове 
заштите 
животне 
средине  

300.000,00                     0,00   

Остало  

1.   Tтретман и 
сузбијање 
штетних 
организама у 
животној 
средини ( 
комарци, 
крпељи и 
глодари) на 
територији 
општине 
Књажевац  

   Овлашћено правно лице 
третман  врши препаратима 
који имају решење надлежног 
Министарства о упису у 
Привремену листу биоцидних 
производа за достављање 
техничког досијеа и 
намењени су за сузбијање 
штетних организама у у 
складу са Законом о 
биоцидним производима 
(„Службени гласник РС”, број 
36/09,88/10 и 92/11) и других 
прописа којима је уређена 
област примене биоцидних 
производа у регулацији 
бројности штетних 
организама  

   Општина 
Књажевац и 
Одељење 
надлежно за 
послове 
заштите 
животне 
средине  

   

 

1.100.000,00    

Буџет 
Општине 

Књажевац     

 

                  0,00    

   

Место и датум 

Књажевац,дана _24.05.2021_____  

Место печата  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

мр Милан Ђокић  

   
Позиција, Управљање отпадом  
- тачка 1: Средства наведена у табеларном прегледу на овој позицији биће додељена на основу акта  Општинског већа и закљученог Уговора  у складу са позитивним 

законским прописима. 
 
Позиција, Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине под тачка  
-тачка 1. Средства наведена у табеларном прегледу на овој позицији биће додељена на основу  акта  Општинско већаг; 
Позиција,Остало 
-Тачка 1.  Средства наведена у табеларном прегледу на овој позицији биће додељена на основу акта  Општинског већа и закљученог Уговора  у складу са позитивним 

законским прописима. 
Финансирање, програмских активности из овог програма вршиће се у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за 
заштиту животне средине општине Књажевац. 
У колико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује приоритетне активности на предлог Општинског већа. 
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Стручне и административно техничке послове за реализацију програма спроводи надлежно Oдељење за послове заштите животне средине, Општинске управе 
Књажевац. 
Општинско веће може бити наручилац одређених активности.. 
Надлежно Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода, Општинске управе  Књажевац одговорно је за контролу и управљање 
средствима буџетског фонда . 
На крају периода 1. јануар – 31. децембар, 2021. године, неискоришћена средства Буџетског фонда преносе се у наредну годину и користе у складу са Програм  
коришћења  средстава  Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине и Закључцима Општинског већа 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у („ Сл. лист општине Књажевац“), по претходно прибављеној сагласности надлежног Министарства. 

 
Број: 501- 44 /2021-09 
Дана: 24.05.2021 године 
Књажевац                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                           Председник Општинског већа 

                                                                                                                                   мр Милан Ђокић, с.р.                                                                                                                                                                                                                
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 

РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ:019 731 623 ФАКС:019 732 730 


