СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА III – БРОЈ 6

02.ЈУН 2010.године

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
Председник општине Књажевац, на основу
члана 4. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима (''Сл.
гласник општина'' број 16/2007) и члана 48. став 1.
тачка 6. Статута општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'' број 4/2009), а на предлог
Одељења за привреду и друштвене делатности
Општинске управе општине Књажевац, доноси
РЕШЕЊЕ
о одређивању јавних паркиралишта на којима се
плаћа паркирање
На територији општине Књажевац одређују се
општа паркиралишта у следећим улицама: Књаза
Милоша, Бранка Радичевића, Али Агићева, Трг
ослобођења, Кеј Вељка Влаховића и Војводе Путника.
Прва зона паркиралишта обухвата следеће
локације: Трг ослобођења (од улице Цара душана до
улице Лоле Рибара), Трг ослобођења (паркинг наспрам
робне куће), Књаза Милоша (од Кеја Димитрија
Туцовића до улице Д.Р. Бобија) и Књаза Милоша
(паркинг простор испред кафане ''Стара барутана'').
Друга зона паркиралишта обухвата следеће локације:
Али-Агићева (једна страна), Кеј Вељка Влаховића
(једна страна), Војводе Путника (лева страна од
раскрснице са улицом Кнеза Милоша до улице
Љутомира Ђорђевића), Књаза Милоша (од улице
Капларове до улице 9-е бригаде), Бранка Радичевића
(лева страна дуж пијаце) и Вашариште.
Паркирање на наведеним локацијама траје
радним данима од 07.00 до 21.00 часова, суботом од
07.00 до 14.00 часова, недељом се не наплаћује.
Паркирање на локацији Вашариште врши се само
средом и суботом, у периоду од 07.00 до 14.00 часова,
осим у дане одржавања традиционалних вашара.
Паркирати се могу путничка возила, а теретна само на
локацији код пијаце у ул. Бранка Радичевића и на
Вашаришту. Паркиралишта могу користити физичка
лица, правна лица и предузетници.
Плаћање паркинг места врши се путем SMS
порука, куповином паркинг карте, куповином месечне
претплатне карте- резервацијом паркинг места у
временском периоду до годину дана, а најмање 30
дана и казненом наплатом доплатних карата и накнаде
за опомену уплатом на благајни предузећа или на
текући рачун предузећа.

Паркинг места по повлашћеним условима могу
користити власници или закупци стана или пословног
простора који се налази у зони наплате паркирања, као
и инвалидна лица која не плаћају накнаду и комуналну
таксу. Доказивање статуса повлашћеног корисника за
власнике или закупце стана доказује се личном картом
(промена пребивалишта-боравишта) и саобраћајном
дозволом; за власнике или закупце пословног простора
поседовном листом, односно Уговором о закупу, и
Решењем о регистрацији привредног субјекта Агенције
за привредне регистре.
На општим паркиралиштима предвиђена су
пркинг места за инвалиде, и то: Књаза Милоша (испред
броја 30), Бранка Радичевића (прво паркинг место до
главног улаза у градску пијацу), Али Агићева (на
средини улице, прво место до скретања према
стамбеној згради у ул. Светозара Марковића 9), Трг
ослобођења (прво место до пешачког прелаза, преко
пута ''Агробанке''), Кеј Вељка Влаховића (најближе
паркинг место до улаза у самоуслугу робне куће) и
Војводе Путника (прво паркинг место на почетку
улице). Инвалидна лица доказују статус повлашћеног
корисника личном картом, саобраћајном дозволом и
одговарајућим документом о утврђивању идентитета.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Књажевац.
Образложење
Одредбама члана 4. Одлуке о јавним
паркиралиштима (''Службени гласник општина'' број
16/2007) предвиђено је да Решење о одређивању
јавних паркиралишта на којима се плаћа паркирање
доноси Председник општине Књажевац на предлог
Одељења за привреду и друштвене делатности
Општинске управе општине Књажевац. Одредбама
истог члана предвиђено је да Решење садржи врсту
паркиралишта, назив улице, ближи опис локација,
трајање
паркирања,
категорију
возила,
врсту
корисника,
начин
плаћања,
коришћење
по
повлашћеним
условима,
врсту
повлашћених
корисника, критријуме за коришћење по повлашћеним
условима, као и одрдебе везане за паркинг места за
инвалиде.
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Председник Општине Књажевац размотрио је
предлог Одељења за привреду и друштвене
делатности и одлучио као у диспозитиву решења.
Решење
доставити:
ЈКП
''Стандард''
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности и архиви СО Књажевац.
Број. 334-28/2010-02
Дана 31.05. 2010. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Младен Радосављевић

уређује се интегрални систем заштите животне
средине односно остварују се права човека на живот и
развој у здравој средини, а самим тим и уравнотежен
однос привредног развоја и животне средине.
Јединица локалне самоуправе доноси програм
заштите животне средине на својој територији у складу
са својим интересима и специфичностима.
Овим планом и програмом утврђују се
планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности, програме и пројекте које се током 2010.
године планирају у области заштите и унапређења
животне средине.
За реализацију
средства:

2
На основу члана 100. став 5. Закона о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и
36/09 - др. закон), члана 7. Одлуке о буџетском фонду
за заштиту животне средине општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“ бр: 15/09) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр.4/09), Општинско Веће општине
Књажевац
на
седници
одржаној
дана
12.05.2010.године
донело
је,
уз
Сагласност
Министарства
животне
средине
и просторног
планирања
бр.
401-00-00713/2010-01
од
24.05.2010.године
ПЛАН И ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2010. ГОДИНУ

02.ЈУН 2010.

овог

програма

Приходи од:
2) Накнаде за заштиту и унапређење животне
средине
(на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2.
Закона о заштити животне срединеу) у износу
од……….. 3.500.000,00 динара
3) Средства заостала из предходне
године………………….. 1.300.000,00 динара
----------------------------------Укупно: 7.300.000,00 динара

ОПИС

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I.
Програми и пројекти праћења
стања животне средине
(мониторинг)
1.
Контрола квалитета ваздуха
2.
Повремена циљна мерења у
животној средини
3. Кон Контрола квалитета површинских
вод вода (Трговишки и Сврљишки тимок
IIIIII и у сеоским насељима).
4.

5.

се

1) из буџета општине Књажевац (накнада по
основу члана 85. Закона о заштити животне срединеу)
износу од ,……. 2.500.000,00 динара

Законом о заштити животне средине(„Сл.
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 36/09-др. закон),

Редни
бр:

планирају

Пројекат „Карта ризика од удеса
опасних материја на територији
општине“(прва фаза- израда
локалног регистра извора
загађивања животне средине)
Остале специјализоване услуге
Свега:

Дуг из
ранијих
година

План за 2010.
год.

400.000,00
70.000,00
300.000,00

100.000,00

50.000,00
920.000,00
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II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

III
1.

IV
1.
V
1.

I.

II.

Подстицајни , превентивни и
санациони програми и пројекти
за чијом се реализацијом
укаже потреба
Пројекти пошумљавања
Унапређење и проширење зелених
површина (парковских)
Уништавање амброзије са јавних
површина
Чишћење корита тимока у ужем
центру Књажевца у летњем периоду
Средства за потрeбе организованог
управљања отпадом
Опремање рекреативно спорских
терена посудама за смеће
Санирање и рекултивација дивљих
депонија
Обезбеђење локације за кабасти и
други отпад који се неможе
одложити у контејнере и локације за
управљање отпадним возилима.
Конкурс за еколошке пројекте
удружењима
Субвенције за пројекте коришћења
обновљивих извора енергије, сунца,
ветра, биогаса и др.
Хитне интервенције и санације
загађења у случају удеса
Субвенције јавним предузећима за
унапређење животне средине
Научно истраживачки програми и
пројекти животне средине од стране
заинтересованих лица (који су од
посебног интереса за општину
Књажевац)
Свега:
Едукативни програми и јачање
свести о значају заштите
животне средине,
Сајмови заштите животне средине,
сајмови здраве хране, Дан планете
земље, израда брошура и др.
Свега:
Услуге информисања
и објављивања података
Услуге информисања јавности о
стању и квалитету животне средине
Свега:
Програми и пројекти
невладиног сектора
Област заштита и унапређење
животне средине
Свега:
Укупно динара:

За реализацију програма под овом
тачком потписаће се уговори са овлашћеним
стручним установама и организацијама у
складу са позитивним законским прописима.
Подстицајни
,
превентивни
и
санациони програми и пројекти наведени под
овом тачком као и остали
за чијом се
реализацијом
укаже потреба а који су од
интереса општине и реализују се на
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300.000,00
1.000.000,00
210.000.00
150.000,00
2. 430.000,00
10.000,00
200.000,00
280.000,00

300.000,00
300.000,00
60.000,00
400.000,00
440.000,00

6.080.000,00

100.000,00
100.000,00

50.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
7.300.000,00
територији општине биће реализовани у
складу
са
решењима
и
обавезама
проистеклим из закона о заштити животне
средине и у сарадњи са другим институцијама.
Средства наведена у табеларном прегледу
под овом тачком биће додељена на основу
појединачног акта Општинског већа на основу
поднетих захтева надлежних институција као
и на основу предлога Одељења за општу
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управу и скупштинске послове општинске
управе општине Књажевац. Суфинансирање
научно истраживачких програма и пројеката из
области заштите животне средине вршиће се
за оне
за које постоји интерес за
реализацијом на територији општине на
основу јавног конкурса, појединачног акта
Општинског већа и оцене о значају стручног
рада коју доноси одељење за општу управу и
скупштинске послове.
III.
У циљу подизања нивоа образовања,
јачања свести и популаризације заштите
животне средине , општинска управа
Одељење за општу управу и скупштинске
послове општине Књажевац ће у сарадњи са
другим
субјектима
организовати
или
учествовати у предавањима, трибинама и
манифестацијама из области заштите и
унапређења животне средине обележавању
значајних датума.
IV.
У циљу редовног, благовременог,
потпуног и објективног обавештавања јавности
о стању животне средине, јавности рада
Општинске управе и јачања свести о значају
заштите животне средине наставиће се са
ажурирањем интернет странице Општине
Књажевац у делу „Заштита животне средине и
истовремено ће се радити на обавештавању
јавности о стању животне средине путем
средстава информисања.
V.
Ови Програми и Пројекти ће се
реализовати на основу конкурса.
Финансирање,
односно
суфинансирање
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.
Уколико се приходи не остварују у
планираном износу Председник општине одређује
приоритетне активности на предлог општинског већа.
Стручне и административно техничке послове
за реализацију програма и пројеката, као и надзор над
извршавањем
уговорених
обавеза
спроводи
Општинска управа Одељење за општу управу и
скупштинске послове.
Пријаве пројеката за финансирање или
суфинансирање достављаће се Општинској управи
Одељењу за општу управу и скупштинске послове, а
комисија коју оформи Општинско веће ће вршити
избор Програма и Пројеката ако су у сагласности са
предложеним Програмом коришћења средстава за
2010.годину.
Комисија за избор Програма биће састављена
од три члана и то: једног члана Општинског већа,
једног одборника и једног запосленог у Општинској
управи на пословима животне средине.
Општинско веће може бити наручилац израде
Програма или Пројеката за финансирање или по
потреби расписивати јавни позив за финансирање и
суфинансирање Програма и Пројеката.
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Овај план и програм ступа на снагу
објављивању у („ Сл. листу општине Књажевац“.)

по

Број: 501-48/2010-09
Дана: 12.05. 2010.год.
Књажевац
Председник
општинског већа
Младен Радосављевић
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