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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
На основу одредаба 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 и 14/16), 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 и
10/15), Општинско Веће општине Књажевац на
седници одржаној дана 12.12.2016.године донело је,
уз Сагласност Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, РС , бр. 401-0002330/2016-09 од 29.11.2016.године
ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМA КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Програм коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту и унапређење животне средине за 2016.
годину („Сл. лист општине Књажевац“ бр: 23/2016 )
мења се у делу плана у колони „ОПИС“ и колони
„Финансијски план“ следећим редоследом:
У делу 0001 Управљање животном средином и
природним вредностима
I Подстицајни, превентивни, акциони и
санациони програми и пројекти за чијом се
реализацијом укаже потреба
Тачка 4. у колони „опис“ и колони „финансијски
план“ за 2016. годину“мења се и гласи:
4.1
Повећање
процента
домаћинстава
прикључених на јавну канализациу мрежу,
израдом
и
прикључењем
корисника
на
канализациону мрежу у следећим улицама:
Мирослава Крлеже у дужини од 44,00м, Др. Стевана
Ђорђевића у дужини од 15м, 4.Септембар у дужини
од 65м, Јабланичкој у дужини од 115м у Књажевцу и
у Трговишту у дужуни од 40м (цеви, поклопци за
шахте, материјал за тампонирање, монтажни
радови, земљани радови, транспор и др у складу са
предмером и предрачуном) “финансијски план за
2016.
год.“,
износи
.......................................................1.600.000,00 дин.
4.2
Реализација
активности
на
заштити
изворишта подземне воде „Сињи вир“ са кога се
снабдева око 27.000 грађана „ Израда заштитне
ограде
са
капијом
ради
спречавања
неконтролисаног приступа људи и животиња, а тиме
и било какве радње које могу угрозити извориште,
инсталирање расвете и обележавање границе зоне
заштите ознакама - таблама прописаних димензија,
облика, садржине текста, боје позадине и слова.
Реализација активности обухвата ( израду ограде,
капије, табле, инсталирање расвете, набавку

материјала материјала, рад, транспорт и сл. )
„финансијски
план
за
2016.год.“износи
..........................1.500.000,00 дин.
4.3 Уређење јавног природног добра односно
водног добара и приобаља, (чишћење леве и
десне обале и корита реке „Сврљишки Тимок“ од
ушћа до Ргошке Бањице, у дужини од око 5 км, од
корова, дрвећа донетих са порастом нивоа воде,
палих стабала због биолошких старости, која
доприносе смањењу пропусне моћи корита,
формирају баре која су легла штетних организама у
животној средини односно комараца и др. инсеката .
Реализацијом ових активности остварили би се
следећи циљеви: визуелно естетски, повећање
пропусне моћи речног корита, смањење опасности
од поплава, смањење опасности од појаве заразних
болести чији су вектори комарци и други инсекти и
повезивање већ уређених делова са делом
уређеним на овај начин у једну функционалну
целину. За напред наведене активности прибавити
Мишљење ЈВП „Србија воде“ и Водне услове
надлежног органа ЈЛС „финансијски план за
2016.год.“, износи …......4.000.000,00 дин.
4.4 Реализација актувности на изради дела
водоводне линије за аутоматски систем заливања
ново формиране парковске зелене површине
„Ушће“ у циљу очувања у периодима климатских
услова са високим температурама. Реализација
активности обухвата ( изградњу подземног заливног
система, шахте, цеви,, песак земљане радове,
монтажне радове, транспорт и сл.) „финансијски
план
за
2016.год“.,
износи
…............................................ 1.300.000,00 дин.
______________
Свега ….....8.400.000,00 дин.
У делу 0002 Управљање отпадом
Тачка 1. У колони „финансијски план за 2016.год“
мења се и гласи:
- „финансијски план за
2016.год“.........................износи 5.234.498,00 дин.
У делу 0003 Програми и пројекти праћења стања
квалитета елемената животне средине
Тачка 1. У колони „финансијски план за 2016.год“
мења се и гласи:
- „финансијски план за
2016.год“............................................. износи
500.000,00 дин.
Остале колоне Плана расхода и финансијског
плана остају непромењене као и укупан износ
планираних средстава за реализацију Програма за
2016.год., од 20.444.952,00 дин.
Овај програм о изменама и допунама ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу
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општине Књажевац“, по предходно прибављеној
сагласности надлежног Министарства.
Број: 501-88/2016-09
Дана: 12.12.2016.год.
Књажевац
Председник Општинског већа
мр Милан Ђокић, с.р.
2
Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће
Број: 06-116/2015-09
12.12.2016. године
Књажевац
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 12.12.2016. године,
разматрајући Предлог програма о изменама и
допунама Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине за 2016. годину донело је следећи
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Програм о изменама и допунама
Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине за 2016.
годину, број 501-88/2016-09 од 12.12.2016. године
Закључак објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Закључак доставити: Одељењу за привреду
и друштвене делатности и а/а.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
мр Милан Ђокић, с.р.
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