
 

  

      На основу члана 51 Статута општине Књажевац  („Сл. лист општине Књажевац „ бр. 4/09 и 

10/15), члана 7. и 9. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Књажевац 

(„Сл. лист општине Књажевац „ бр. 15/09), Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту и унапређење животне средине за 2015.год., („Сл. лист општине Књажевац „ бр. 6/15) а у 

вези са Закључком Општинског већа бр. 501- 140/15-09 од 05.11.2015.год. Општинско веће општине 

Књажевавц на седници одржаној 04.12.2015. године донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И  ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

     

 
 

1.  УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ Комисије за избор пројеката приспелих по Јавном конкурсу Општине 

Књажевац од 06.11.2015.год.за суфинансирање еколошких пројеката Удружења грађана у области 

заштите животне средине на територији општине Књажевац у 2015. год.а на основу Листе 

вредновања и рангирања и бодовне листе са критеријумима и ближим мерилима на основу које је 

дат предлог одобрених средстава за пријављене пројекте од стране Конкурсне комисије и додељују 

се средства за следеће пројекте: 
 

Редн

и 

број 

Подносилац пријаве -назив 

удружења 

        Назив пројекта   Број  

бодова 

Предлог 

одобрених 

средстава 

у дин. 

1 Гениус- Центар за заштиту 

људских права и развој 

омладинске политике 

“Еко центри- пријави депонију“ 90  280 .000 ,00 

2 Едукативни центар Књажевац  Јавни соларни пуњачи у 

Књажевцу 

90  223. 000 ,00 

3 Покрет Горана Књажевац  Едукативна    радионица 63    53. 000 ,00 

4 Центар за креативни развој - 

Књажевац 

„Здрава тврђава“ - креативна 

рециклажа 

36  107. 000 ,00 

                                                                                                                               Укупно: 663.000,00 

2. Одбијени пројекат као непотпун је: 
 

Редн

и бр 

Подносилац пријаве - назив 

удружења 

 Назив пројекта     Разлог одбијања 

  1 

 

Центар за одрживу будућност 

„Зелена зона“ 

Заштита и 

унапређење основних 

природних ресурса  

Није достављена потписана и 

оверена изјава о висини учешћа 

сопствених средстава од најмање 

10% вредности пројекта , односно 

висини учешћа других субјеката  у 

реализацији пројеката 

 

3. Средства за суфинансирање пројеката користиће се са позиције 0001 Управљање животном 

средином и природним вредностима, тачка I Подстицајни, превентивни, акциони и санациони 

програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба, под тачка 4. Еколошки пројекти по 

предлогу и захтеву удружења грађана за пројекте из области заштите животне срдине, а према 

Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 

2015.год. 

4.  Овлашћује се Одељење за привреду и друштвене делатности да о резултатима јавног конкурса и 

донетој Одлуци од стране Општинског већа обавести учеснике  у року од осам дана од дана 

доношења Одлуке и објави на званичној интернет страници општина Књажевац, www.knjazevac.rs. 
 

http://www.knjazevac.rs/


 

 

5.  Учесници конкурса имају права да поднесу приговор на Одлуку, Општинском већу општине 

Књажевац у року од осам дана од дана пријема. 

6. Овлашћује се Одељење за привреду и друштвене делатности да сачини предлог уговора о 

суфинансирању - или додели средстава по јавном конкурсу на предлог Комисије и достави га 

Председнику Општинског већа  на оверу и закључење са корисником – удружењем грађана, из тачке 

1 ове Одлуке, најкасније 15 дана по коначности Одлуке. 

Корисник који се не одазове потписивању уговора у наведеном року сматраће се да је одустао од 

поднете пријаве пројекта. 

7.Овлашћује се Одељење за финансије, буџет и утврђивање и наплату јавних прихода, Општинске 

управе општине Књажевац да пренесе средства на рачун подносиоца пријаве након потписивања 

УГОВОРА. 

Одлуку доставити: Одељењу за финансије, буџет и утврђивање и наплату јавних прихода, Одељењу 

за привреду и друштвене делатности, учесницима конкурса и а/а. 
 

 

 
Бр: 501-140/2015-09                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 04.12.2015.год                                                                        мр     Милан Ђокић 

         

    

                                                                                                      _____________________________ 

           Обрадила 

Ластица Миливојевић 

____________________ 

 

 

          Одобрила 

  Марија Јеленковић 

____________________  

 

 

          Одобрила 

    Анкица Марковић 

____________________                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      На основу члана 51 Статута општине Књажевац  („Сл. лист општине Књажевац „ бр. 4/09 и 10/15 

), члана 7. и 9. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Књажевац („Сл. лист 

општине Књажевац „ бр. 15/09)  Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине за 2015.год., („Сл. лист општине Књажевац „ бр. 6/15) а у вези са 

Закључком већа бр. 501- 139/15-09 од 05.11.2015.год., Општинско веће општине Књажевавц на 

седници одржаној 4.12.2015. године донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И  ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ 

ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

     

 
 

1.  УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ Комисије за избор пројеката приспелих по Јавном конкурсу Општине 

Књажевац од 06.11.2015.год. за суфинансирање еколошких пројеката Установа за образовање на 

територији општине Књажевац у 2015. год. а на основу Листе вредновања и рангирања и бодовне 

листе са критеријумима и ближим мерилима на основу које је дат предлог одобрених средстава за 

пријављене пројекте од стране Конкурсне комисије и додељују се средства за следећи пројекат: 

 

Редн

и 

број 

Подносилац пријаве -назив 

удружења 

        Назив пројекта   Број  

бодова 

Предлог 

одобрених 

средстава 

у дин. 

1 ТЕХНИЧКА ШКОЛА Еко едукација „ ВИШЕ ЗНАЊА 

– МАЊЕ ОТПАДА“ 

80 105. 000, 00 

                                                                                                                                        Укупно:   105.000,00                           

  

2. Одбијене пријаве као непотпуне су: 
 

Редн

и бр 

Подносилац пријаве - назив 

установе 

 Назив пројекта     Разлог одбијања 

  1 

 

Основна школа „Вук Караџић“ 

 

„Ековук“ 

 

Није достављена потписана и 

оверена изјава о висини учешћа 

сопствених средстава од најмање 

10% вредности пројекта , односно 

висини учешћа других субјеката  у 

реализацији пројеката 

2 Основна школа “Дубрава“ Одрживи развој и 

заштита животне 

средине „Учионица 

која расте“ 

Није достављена потписана и 

оверена изјава о висини учешћа 

сопствених средстава од најмање 

10% вредности пројекта , односно 

висини учешћа других субјеката  у 

реализацији пројеката; 

Образац 5 Предлог финансијског 

плана је непотпун 

 

3. Средства за суфинансирање пројеката користиће се са позиције 0001 Управљање животном 

средином и природним вредностима, тачка I Подстицајни, превентивни, акциони и санациони 

програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба, под тачка 3. Еколошки пројекти по 

предлогу и захтеву установа за образовање, а према Програму коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту и унапређење животне средине за 2015.год. 

4.  Овлашћује се Одељење за привреду и друштвене делатности да о резултатима јавног конкурса и 

донетој Одлуци од стране Општинског већа обавести учеснике  у року од осам дана од дана 

доношења Одлуке и објави на званичној интернет страници општина Књажевац, www.knjazevac.rs. 

http://www.knjazevac.rs/


 

 

5.  Учесници конкурса имају права да поднесу приговор на Одлуку, Општинском већу општине 

Књажевац у року од осам дана од дана пријема. 

6. Овлашћује се одељење за привреду и друштвене делатности да сачини предлог уговора о 

суфинансирању - или додели средстава по јавном конкурсу на предлог Комисије и достави га 

Председнику Општинског већа  на оверу и закључење са корисником – установом за образовање, из 

тачке 1 ове Одлуке, најкасније 15 дана по коначности Одлуке. 

Корисник који се не одазове потписивању уговора у наведеном року сматраће се да је одустао од 

поднете пријаве пројекта. 

7.Овлашћује се Одељење за финансије, буџет и утврђивање и наплату јавних прихода, Општинске 

управе општине Књажевац да пренесе средства на рачун подносиоца пријаве након потписивања 

УГОВОРА. 

Одлуку доставити: Одељењу за финансије, буџет и утврђивање и наплату јавних прихода, Одељењу 

за привреду и друштвене делатности, учесницима конкурса и а/а. 

 

 
 

Бр: 501- 139 /2015-09                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 04. 12.2015.год.                                                                       мр     Милан Ђокић 

         

    

                                                                                                      _____________________________ 

           Обрадила 

Ластица Миливојевић 

____________________ 

 

 

          Одобрила 

  Марија Јеленковић 

____________________  

 

 

          Одобрила 

    Анкица Марковић 

____________________                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  На основу члана 51 Статута општине Књажевац  („Сл. лист општине Књажевац „ бр. 4/09 и 10/15 ), 

члана 7. и 9. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Књажевац („Сл. лист 

општине Књажевац „ бр. 15/09)  Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине за 2015.год., („Сл. лист општине Књажевац „ бр. 6/15) а у вези са 

Закључком већа бр. 501- 138/15-09 од 05.11.2015.год., Општинско веће општине Књажевавц на 

седници одржаној 04.12.2015. године донело је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И  ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕКОЛОШКИХ 

ПРОЈЕКАТА ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  ПРИСПЕЛИХ ПО ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 
 
1.       УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ Комисије за избор пројеката приспелих по Јавном конкурсу Општине 

Књажевац од 06.11.2015.год. за суфинансирање еколошких пројеката градских и сеоских месних 

заједницана територији општине Књажевац у 2015. год. а на основу Листе вредновања и рангирања и 

бодовне листе са критеријумима и ближим мерилима на основу које је дат предлог одобрених 

средстава за пријављене пројекте од стране Конкурсне комисије и додељују се средства за следеће 

пројекте: 

Редн

и 

број 

Подносилац пријаве -назив 

удружења 

        Назив пројекта   Број  

бодова 

Предлог 

одобрених 

средстава 

у дин. 

1 Месна заједница Минићево 

 

Еко центар Минићево 

 

90  93 .000 ,00 

2 Месна заједница Васиљ 

 

 

Еко центар Васиљ 

 

90  93. 000 ,00 

3  

Месна заједница Трговиште 

 

Еко центар Трговиште 

 

90   93. 000 

,00 

                                                                                                                              Укупно: 279. 000,00 

2.Одбијена пријава као непотпуна је: 
 

Редн

и бр 

Подносилац пријаве - назив 

удружења 

 Назив пројекта     Разлог одбијања 

  1 

 

Месна заједница Минићево 

 

 

 

Рашчишћавање 

дивљих депонија и 

смећа 

 

Образац 5 Предлог финансијског 

плана је непотпун, нису приказане 

врсте активности и врсте 

трошкова. Месна заједница може 

поднети више пријава пројеката  

а средства за суфинансирање 

додељују се за само један, према 

условима конкурса, 

 

3. Средства за суфинансирање пројеката користиће се са позиције 0001 Управљање животном 

средином и природним вредностима, тачка I Подстицајни, превентивни, акциони и санациони 

програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба, под тачка 5. Еколошки пројекти по 

предлогу и захтеву гррадских и сеоских месних заједница, а према Програму коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2015.год. 

 

4.  Овлашћује се Одељење за привреду и друштвене делатности да о резултатима јавног конкурса и 

донетој Одлуци од стране Општинског већа обавести учеснике  у року од осам дана од дана 

доношења Одлуке и објави на званичној интернет страници општина Књажевац, www.knjazevac.rs.

http://www.knjazevac.rs/


 

 

5.  Учесници конкурса имају права да поднесу приговор на Одлуку, Општинском већу општине 

Књажевац у року од осам дана од дана пријема. 

 

6. Овлашћује се одељење за привреду и друштвене делатности да сачини предлог уговора о 

суфинансирању - или додели средстава по јавном конкурсу на предлог Комисије и достави га 

Председнику Општинског већа  на оверу и закључење са корисником- Месном заједницом из тачке 1 

ове Одлуке, најкасније 15 дана по коначности Одлуке. 

Корисник који се не одазове потписивању уговора у наведеном року сматраће се да је одустао од 

поднете пријаве пројекта. 

7.Овлашћује се Одељење за финансије, буџет и утврђивање и наплату јавних прихода, Општинске 

управе општине Књажевац да пренесе средства на рачун подносиоца пријаве након потписивања 

УГОВОРА. 

Одлуку доставити: Одељењу за финансије, буџет и утврђивање и наплату јавних прихода, Одељењу 

за привреду и друштвене делатности, учесницима конкурса и а/а. 

 

 

 

Бр: 501- 138/2015-06                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 04.12.2015.год.                                                                        мр     Милан Ђокић 

         

    

                                                                                                      _____________________________ 

           Обрадила 

Ластица Миливојевић 

____________________ 

 

 

          Одобрила 

  Марија Јеленковић 

____________________  

 

 

          Одобрила 

    Анкица Марковић 

____________________                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


