СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА XI – БРОЈ 9

01.ЈУН 2018

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1

V

На основу члана 5. став 6. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011
и
93/2012,
62/2013,63/2013-исправка, 142/2014, 68/2015- др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), а у вези са
Уговором о коришћењу средстава из буџетског
фонда за програм локалне самоуправе, који је
закључен од стране Министарства државне управе
и локалне самоуправе и Општине Књажевац и
заведен код Министарства на броју 401-00297/55/2018-24, односно код Општине на броју 40147/2018-02 дана 19.04.2018. године, руководилац
Одељења за буџет, финансије и утврђивање и
наплату локалних јавних прихода доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину
I
OТВАРА СЕ апропријација у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину за извршавање расхода и
издатака, на основу Уговора о коришћењу
средстава из буџетског фонда за програм локалне
самоуправе, закљученог од стране Министарства
државне управе и локалне самоуправе и Општине
Књажевац, заведеног код Министарства на броју
401-00-297/55/2018-24, односно код Општине на
броју 401-47/2018-02 дана 19.04.2018. године.
II
Апропријација у буџету Општине Књажевац
отвара се у разделу 5- Општинска управа, Програм
13: Развој културе и информисања, после
програмске активности 1201-0004, и гласи:
''1201-П1
Пројекат ''57. Фестивала културе
младих Србије''
820
481 Дотација невладиним организацијама
1.600.000
Извор финансирања: 07- донација од
осталих нивоа власти''
III
Апропријацију из главе II овог Решења
обухватити првом наредном одлуком о измени и
допуни Одлуке о буџету Општине Књажевац за
2018. годину.
IV
На основу овог Решења извршиће се допуна
Финансијског плана Општинске управе Књажевац за
2018. годину и Годишњег плана јавних набавки
Општинске управе Књажевац за 2018. годину.

Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Књажевац'' и на званичној интернет
презентацији Општине Књажевац.
Број: 400-149/2018-05
Дана: 23.05.2018. године
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Дипл. економиста Анкица Марковић
2
На основу члана 5. став 6. Закона о
буџетском систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009,
73/2010,
101/2010,
101/2011
и
93/2012,
62/2013,63/2013-исправка, 142/2014, 68/2015- др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), а у вези са
Уговором о суфинансирању пројекта Општина
Књажевац- ''Књажева варош – мала Венеција на
Тимоку'', који је закључен од стране Министарства
културе и информисања и Општине Књажевац и
заведен код Министарства на броју 451-04-38/201803 дана 22.05.2018. године, односно код Општине
на броју 401-55/2018-02 дана 24.05.2018. године,
руководилац Одељења за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода
доноси
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину
I
OТВАРА СЕ апропријација у буџету Општине
Књажевац за 2018. годину за извршавање расхода и
издатака, на основу Уговора о суфинансирању
пројекта Општина Књажевац- ''Књажева варош –
мала Венеција на Тимоку'', који је закључен од
стране Министарства културе и информисања и
Општине Књажевац и заведен код Министарства на
броју 451-04-38/2018-03 дана 22.05.2018. године,
односно код Општине на броју 401-55/2018-02 дана
24.05.2018. године.
II
Апропријација у буџету Општине Књажевац
отвара се у разделу 5- Општинска управа, Програм
13: Развој културе и информисања, после пројекта
1201-П1, и гласи:
''1201-П2
Пројекат: ''Књажева варош – мала
Венеција на Тимоку''
820
425 Текуће поправке и одржавања
4.000.000
Извор финансирања: 07- донација од
осталих нивоа власти''
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СТРАНА 2

III

Општинско Веће општине Књажевац на седници
одржаној дана 31.05.2018.год. донело је,

Апропријацију из главе II овог Решења
обухватити првом наредном одлуком о измени и
допуни Одлуке о буџету Општине Књажевац за
2018. годину.

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2018 ГОДИНУ

IV

Законом 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),
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 програмом утврђују се планирани приходи
и намена коришћења средстава за активности,
програме и пројекте, које се за 2018. год. планирају
у области заштите и унапређења животне средине и
реализацију дуга за преузете обавезе из 2016. и
2017 године.

На основу овог Решења извршиће се допуна
Финансијског плана Општинске управе Књажевац за
2018. годину и Годишњег плана јавних набавки
Општинске управе Књажевац за 2018. годину.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Књажевац'' и на званичној интернет
презентацији Општине Књажевац.
Број: 400-153/2018-05
Дана: 24.05.2018. године
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Дипл. економиста Анкица Марковић
3
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 и 14/16), 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.4/09 и 10/15) а у складу са
Програмом заштите животне средине општине
Књажевац за период 2016-2020 („Сл. лист општине
Књажевац“,
број
31/16),
уз
Сагласност
Министарства за заштиту животне средине, РС , бр.
401 – 00 – 00524/2018 - 02 од 15.05.2018.год.
Ред. бр.
и
шифра

За
реализацију
програма
коришћења
средстава буџетског фонда користиће се
средства из следећих извора прихода:
1) Од накнаде за заштиту и унапређење животне
средине
(на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2. Закона
о заштити животне средине) за 2018.год
у износу
од…….............................................................................
... 6. 000. 000, 00 дин.
2) Средства преостала из 2017………...
….......................................10. 684. 318, 00 дин.
_____________________
Укупно:………...16. 684. 318, 00 дин.
ТАБЕЛА 1- Програм за 2018. год.

ОПИС

Финансијски план
за
2018.год

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0001 Управљање заштитом животне средине
I Подстицајни, превентивни, акциони и санациони програми и пројекти за
чијом се реализацијом укаже потреба
1

Пројекат замене постојећег постројења система централног грејања на
гасно уље са сопственом котларницом, због старости и врсте горива које се
користи за сагоревање ( стационарни извор загађивања ) у објекту општине
Књажевац , ул. Милоша Обилића, бр.1 Књажевац, новим системом који ће
користити пелет као огрев. Пелет спада у врстуе еколошког горива. Циљ
пројекта је заштита и побољшање квалитета ваздуха смањењем емисије
штетних материја у ваздуху, које имају штетне ефекте по здравље људи и
животну средину, у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“,
бр.36//09 и 10/13) , јер нема могућности за прикључење објекта на систем
даљинског грејања ради смањења броја емитера штетних материја у
ваздуху.

2.500.000,00
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II

1

0002
1
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Хитне интервенције и санације загађења у животној средини у случају удеса
и сл.
Едукативни програми и пројекти
у циљу јачања
свести о значају заштите
животне средине,
Обележавање значајних датума за животну средину :
- Дан планете земље, -Светски дан животне средине, „Еко сајам „ и сл.
Свега:

Праћење квалитета елемената животне средине
Контрола квалитета животне средине, као законска обавеза јединице
локалне самоуправе, врши се систематским праћењем стања животне
средине, односно вредности индикатора и негативних утицаја на животну
средину, праћење мера и активности које се предузимају у циљу смањења
негативних утицаја на квалитет животне средине и здравље људи.
Мониторинг у животној средини за :
ваздух,
комуналну буку и
земљиште
Израда и усвајање програма контроле, праћење и оцењивање стања
чинилаца животне средине – мониторинг, који врши овлашћена стручна
стручна организација или Завод за јавно здравље,
Активности –третман и сузбијање штетних организама у животној средини (
комарци, крпељи и глодари) на територији општине Књажевац у 2017.
години. За третман ће се користити препарати који имају решење надлежног
Министарства о упису у Привремену листу биоцидних производа за
достављање техничког досијеа и намењени су за сузбијање штетних
организама. Ови препарати се користе на основу одредаба Закона 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,односно на основу којих се врши
регистрација и дозвољава примена ових хемијских препарата у нашој
земљи.

01.ЈУН 2018
100.000,00

350.000,00
2. 950.000,00

1.500.000,00

450.000,00

Свега:
1.950.000,00
0005

Управљање комуналним отпадом

Средства за потрeбе организованог управљања отпадом: изградња
рециклажних дворишта, набавка контејнера за комунални отпад, уклањање
и санација дивљих депонија и сл.)
Укупан износ средстава за реализацију планираних активности по закључцима
који се донесу у 2018. год.
1

1.100.000,00
6.000.000,00

ТАБЕЛА 2: Дуг пренет из 2016. и 2017. год.
Ред. бр. и
шифра

ОПИС

По програму из 2017
године уз сагласност
Министарства и
донетих закључака од
стране Општинског
већа

0001 Управљање заштитом животне средине
I Подстицајни, превентивни, акциони и санациони програми и пројекти
за чијом се реализацијом укаже потреба
1.

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, рад, транспорт и сл. ). Уговорена обавеза у 2016.год.,
реализација у току, дуг пренет у 2018.год.;

1.500.000,00
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4.4 Реализација активности 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.
Уговорена обавеза у 2016.год., реализација завршена,
дуг пренет у
2018.год.;
1. Унапређење инфраструктуре дистрибуције воде, заменом азбестних
цеви са реконструкцијом прикључака ( ТПЕ цеви, вентили, спојнице и
полу спојнице, израдом и прикључењем корисника на канализациону мрежу у
улици: Миле Јулин у дужини од 400м,
Уговорена обавеза у 2017.год., реализација у току, дуг пренет у 2018.год.;
2. Реконструкција и проширење – изградња нових јавних зелених
површина у сеоским насељима на територији општине Књажевац.
Саднице – парковског дрвећа, клупе и ђубријере за јавне зелене површине у
сеоским насељима ( Васиљ, Минићево,Кална,Подвис и др.).
Преузета обавеза из 2017. год. , дуг се преноси у 2018.год.

2.

СТРАНА 4

1.298.100.,00

2.499.990,00

998.400,00

0002
1.

2

Управљање отпадом
2. Набавка контејнера за комунални отпад.
Уговорена обавеза у 2016.год., реализација дела планираних активности у
току, део дуга пренет у 2018 год.;
3. Уклањање и санација дивљих депонија.
Преузета обавеза из 2017.год., реализација у току, дуг пренет у
2018 год.;

4. Пројектно техничка документација за трансфер станицу за комунални
отпад.
Преузета обавеза из 2016.год., реализација у току, дуг пренет у 2018.год.;
Укупан износ средстава за реализацију закључака из 2016 и 2017. године по програму
за 2017. год.
Укупан износ средстава за реализацију закључака који се донесу у 2018. год.
Укупан износ средстава за реализцију активности по програму из 2018. год.

816.016,00

999.812,00

3

0001- тачка I под тачка 1 и 2
Средства
наведена у табеларном прегледу на овој
позицији биће додељена на основу акта
Општинског већа и закљученог уговора са
извођачем радова у складу са позитивним
законским прописима, од стране Председника
општинског већа или лица које он овласти.
Тачка II, под тачка 1 Средства наведена у
табеларном прегледу на овој позицији биће
додељена на основу акта Општинског већа, а на
основу поднетих захтева од стране, организације
основане од стране општине Књажевац или на
предлог активности од стране Општинског већа.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести
и популаризације заштите животне средине,
Општинска управа, надлежно Одељење за послове
заштите животне средине општине Књажевац ће у
сарадњи са другим субјектима организовати или
учествовати
у
предавањима,
трибинама
и
манифестацијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума
0002- тачка 1 и 2
Средства наведена у
табеларном прегледу на овој позицији биће
додељена на основу акта Општинског већа и
закључених уговора са овлашћеним и стручним
установама и предузећима у складу са
позитивним законским прописима од стране

2.500.00,00
10.684.318,00
6. 000.000,00
16. 684.318,00

Председника општинског већа или лица које он
овласти.
0005 - Средства наведена у табеларном
прегледу на овој позицији биће додељена на основу
акта Општинског већа .
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
надлежно одељење за животну средину, Општинске
управе Књажевац.
Општинско веће може бити наручилац израде
програма или пројеката.
Надлежно Одељење за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода,
општине Књажевац одговорно је за контролу и
управљање средствима буџетског фонда .
На крају периода 1. јануар – 31. децембар, 2018год.,
неискоришћена средства Буџетског фонда преносе
се у наредни период и распоређују у Програму
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коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Књажевац за 2019. год.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Сл. листу општине Књажевац“, по
претходно прибављеној сагласности надлежног
Министарства.
Број: 501- 50/2018-09
Дана: 31.05.2018.год.
Књажевац
Председник Општинског већа
мр Милан Ђокић, с.р
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 31.05.2018. године,
разматрајући
Предлог
програма
коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине за 2018. годину,
донело је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење
животне средине за 2018. годину, бр. 50150/2018-09
од
31.05.2018.год.,
уз
прибављену Сагласност Министарства за
заштиту животне средине РС, бр. 401 – 00 –
00524/2018 - 02 од 15.05.2018.год.

2.

Закључак 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

01.ЈУН 2018

01.ЈУН 2018
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