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У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о 
буџету општине Књажевац за 2014. годину, донетој на 
седници Скупштине општине Књажевац 14.03.2014. 
године, дошло је до техничке грешке, па се даје  
 

ИСПРАВКА 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету  

општине Књажевац за 2014. годину 

 
       У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Књажевац за 2014. годину, врши се следећа 
исправка: 
 
       Уместо броја Одлуке 400-28/2014-01 уписује се 
број 400-86/2014-01. 
       Ова исправка је саставни део Одлуке. 
       Исправку објавити у “Сл. листу општине 
Књажевац”. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
 
2 

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) члана 67. Статута 
општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац, бр. 
4/09) а у вези чл. 24. Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места   Општинске  
управе општине Књажњевац, број 020-327/2013-03 од 
21.08.2013. године и број 020-3/2014-03, од 03.03.2014. 
године, председник Општине, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ  
ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 
Члан 1. 

 

 Поставља се Николић Мишел, по занимању 
машински техничар,  за помоћника председника 
општине Књажевац, за омладину и спорт,  са пуним 
радним временом (У даљем тексту: помоћник 
председника Општине). 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Помоћник председника Општине: 
 

предлаже пројекте од значаја за Општину у 
области за коју је постављен, 

сачињава мишљење у вези са питањима која 
су од значаја за развој и унапређење омладине и 
спорта на територији општине Књажевац. 

покреће иницијативе за успостављање 
сарадње и удруживање са другим јединицама 
локалне самоуправе, њиховим органима и службама 
у овој области, у земљи и иностранству, 

координира рад органа Општине над 
реализацијом осталих заједничких пројеката 
Општине са домаћим и страним финансијским 
органима и организацијама, 

сарађује са свим органима и институцијама 
који располажу подацима неопходним за обављање 
послова из његове надлежности, 

обавља и друге послове у области за које је 
постављен по налогу председника Општине, као и 
послове утврђене актом о организацији Општинске 
управе у чијој се надлежности налазе послови 
везани за ову област. 

 
Члан 3. 

 

 Помоћник председника Општине, поставља се 
за  време трајања мандата председника Општине и 
може бити разрешен и пре истека тог рока, по одлуци 
председника Општине. 

 
 Помоћник председника Општине, у случају 

разрешења има права постављеног лица утврђена 
законом. 

 
Члан 4. 

 

 Помоћник председника општине, поставља се 
у Општинској управи. 

 Помоћник председника Општине остварује 
права, обавезе и одговорности из рада и по основу 
рада у складу са законом и другим прописима којима 
се регулишу права, обавезе и одговорности 
запослених у јединицама локалне самоуправе.  
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 Помоћник председника Општине, права, 
обавезе и одговорности из става 2. овог члана 
остварује у Општинској управи из става 1. овог члана 
као постављено лице, у складу са законом. 

 
 Сва питања, везана за права, обавезе и 

одговорности из рада и по основу рада, помоћника 
председника Општине, решаваће председник 
Општине. 

 
Члан 5. 

 

 Помоћник председника Општине, послове 
утврђене овом Одлуком, обављаће почев од 
12.03.2014. године. 
 

Члан 6. 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“. 
 
Број: 020-4/2014-02                                                                 
Дана: 12.03.2014. године                                                   
К њ а ж е в а ц      

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, 

Милан Ђокић 
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    На основу члана 100. став 4. 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), 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 31.03.2014.године донело је, уз 

Сагласност Министарства енергетике , развоја и 
заштите животне средине, РС , бр.401-00-315/2014.од  
20.03.2014.године 
 

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

2014. ГОДИНУ 

 
      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), 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 током 2014. године планирају у 
области заштите и унапређења животне средине. 
    За реализацију програма коришћења средстава 
буџетског фонда користиће се средства из 
следећих прихода: 

       
      1) Накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине  
          (на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2.  
          Закона о заштити животне средине) у износу 
од……………………………….   7. 500.000,00  динара 
      2) Средства заостала из предходне године -из 

2013…………………………….. 13. 413.903,00 динара 
 --------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        
…………………………Укупно: 20. 913.903, 00  динара                                                                                                                       
 

 
                                                                                                                            

Ред. 
бр. 
пози
ције 

     ОПИС Дуг из 
ранијих 
година 

Финансијски 
план  
за 2014.год 

               ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  
                                 СРЕДИН 

I. Програми и пројекти праћења стања  
животне средине 

  1. Мониторинг у животној средини 
 

     400 000,00 

  2. Повремена циљна мерења у  
животној средини 

       35.000,00   
 

  3. Третман и сузбијање штетних 
организама у животној средини 
(комарци  и крпељи) 

I 

     
   400.000,00   

   4. Пројекат „Карта ризика од удеса 
опасних материја на територији 
општине“(прва фаза- израда 
локалног регистра извора 
загађивања животне средине) 

              
      50.000,00 

  5. Израда катастра извора 
нејонизујућег зрачења и формирање 
мапа електромагнетно угрожених 

      

   100.000,00 
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подручја 

  6. Остале специјализоване услуге      200.000,00   

                                                                 Свега:   1.185.000,00  

II. Подстицајни , превентивни, акциони  
и санациони програми и пројекти  
за чијом се реализацијом 
 укаже потреба 

  1.          Пројекти за одрживо управљање 
енергијом ( повећање енергетске 
ефикасности рада подстанице у 
улици Бранка радичевића 6, 
заменом измењивача топлоте и 
пуме, смањење губитака у 
дистрибутивној мрежи топловода – 
заменом или реконструкцијом дела 
топловода и сл.) 
 

  1.000.000,00    

  2. 2.1. Унапређење, уређење и 
проширење зелених  - парковских 
површина у функцији заштите 
животне средине  ( набавка машина 
за кошење траве, семена, садница, 
ђубрива, мобилијара, радови на 
припреми и уређењу одабраних 
локација и сл.) ; 
2.2. Уређење деградиране површине 
за намену – сточне пијаце ( рад , 
стубови, жица и капија ) 
 

  
 
 8.200.000,00 

  3. Средства за потрeбе организованог 
управљања отпадом (техничка и 
пројектна документација за санацију 
градске депоније, изградња 
рециклажних дворишта, претоварне 
станице, набавка једног возила са 
самоподизачем са уграђеном 
демонтабилном цистерном од 5м3, 
набавка контејнера за комунални 
отпад, санација и рекултивација 
дивљих депонија и сл.) 
 

 

 5. 328.903,00 
 

  4. Еколошки пројекти  по предлогу и 
захтеву установа за образовање 
 

   
 300.000,00 

 
 

  5. Еколошки пројекти по предлогу и 
захтеву удружења грађана 
 
 

 
1.100.000,00 

 
 

  6.  
Еколошки пројекти по предлогу и 
захтеву градских и сеоских месних 
заједница 
 

 
                       

 300.000,00 
    
 

  7. 
 

 
Пројекти управљања отпадним 
водама и водоснабдевање у 
функцији заштите животне средине: 
 
7.1.Унапређење постојеће 
инфраструктуре ( дистрибуције воде 
) и дефинисање зона санитарне 

 

 
2.000.000,00 
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заштите налазишта вода  која се 
користе за водо снабдевање,  
 
7.2. Санација постојећег постројења 
за пречишћавање отпадних вода на 
основу анализе исплативости  
(техничка документација, опрема, 
уређаји,             материјал, и сл.) и 
ревитализација црпних станица ( 
набавка и замена фекалне пумпе ).  
 

  8. Хитне интервенције и санације 
загађења у животној средини у 
случају удеса и сл. 

 
     100.000,00 

                                                                         
Свега: 

 18.328.903.00 

 

III. Едукативни програми и пројекти  
у циљу јачања                                     
свести о значају заштите 
 животне средине, 

1. Сајмови заштите животне средине, 
сајмови здраве хране, Дан планете 
земље, Светски дан животне 
средине, израда брошура и др. 
 

      200.000,00    

                  
Свега: 

      200.000,00   

 
 
IV .                                                                                                                                     

 
 
Услуге информисања  
и објављивања података  

      

1. Услуге информисања јавности о 
стању и квалитету животне средине 
и начину поступања у циљу очувања 
исте , израда брошура, публикација 
и др. штампани материјали  и 
континуирано иновирање интернет 
презентације у делу животне 
средине. 
 

       
 
 
     200.000,00   

                                                                                              
                                                               Свега: 

      
    200.000,00 

V. Инвестициони програми и пројекти  
од значаја за побољшање  
квалитета животне средине 

1.  Суфинансирање чишћења и 
отклањања недостатака на 
каптажама сеоских водовода и 
чесама  

                                                                                                          
     800.000,00 

                                                             Свега:       800.000,00 

 VI. Програми и пројекти заштите и 
развоја заштићених природних  
добара предложених од  
стране управљача или  
организације за заштиту природе 

1. Водопад Бигреног потока  и др. 
 

     200.000.,00 

                                                                 Свега:      200.000.,00 

                                                 Укупно динара:                 20.913.903, 00  
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I - За реализацију програма под овом тачком 

потписиваће се уговори са овлашћеним стручним 
установама и организацијама у складу са позитивним 
законским прописима и одлуком Општинског већа. 
    
 II - Подстицајни , превентивни, акциони и санациони 

програми и пројекти наведени под овом тачком као и 
остали  за чијом се реализацијом   укаже потреба  а 
који су од интереса за општину и реализују се на 
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 акта 
Општинског већа а на основу поднетих захтева  или 
пријаве на расписани конкурс од стране надлежних 
институција, јавних предузећа, сеоских и градских 
месних заједница, удружења грађана, установа за 
образовањње као и на основу предлога Одељења за 
општу управу и  заједничке послове општинске управе 
општине Књажевац. 
 
III - У циљу подизања нивоа образовања, јачања 

свести и популаризације заштите животне средине , 
Општинска управа, Одељење за општу управу и 
заједничке послове 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. Средства наведена у 
табеларном прегледу под овом тачком биће додељена 
на основу акта Општинског већа а на основу захтева 
заинтересованих лица. 
 
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, потребна средства преносиће се према 
одлуци Општинског већа. 
 
V и VI  - Ови програми и пројекти ће се реализовати на 

основу исказане потребе субјеката на основу 
исказаног конкурса и 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 
Општинска управа -  Одељење за општу управу и 
заједничке послове. 

Пријаве пројеката за финансирање или 
суфинансирање по основу расписаног конкурса, 
достављаће се Општинској управи Одељењу за општу 
управу и заједничке послове, а комисија коју оформи 
Општинско веће вршиће избор Програма и Пројеката 
ако су у сагласности са предложеним Програмом 
коришћења средстава за 2014. годину. Одлуку о 
расписивању конкурса доноси Општинско веће на 
предлог Одељења за општу управу и заједничке 
послове. 

Комисија за избор Програма и Пројеката, 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. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од  
дана објављивања у „ Сл. листу општине Књажевац“, 
по предходно прибављеној сагласности надлежног 
Министарства. 
 
Број: 501- 15/2014-09 
Дана: 31.03. 2014.год.                                                       
К њ а ж е в а ц                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Милан Ђокић 
4 

На основу члана 51, став 1, тачка 11 Статута  
општине Књажевац (Службени лист општине 
Књажевац, број 4/09 ) и члана 46. Пословника 
Скупштине општине (Службени лист општине 
Књажевац, број 9/09) и члана 20.став 1 тачка 29 и 32. 
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 129/2007), Општинско веће 
општине Књажевац, на седници одржаној дана 
31.03.2014, донело је 
 

ОДЛУКУ  
О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

РОМА 

 
Положај Тима 

 
Члан 1. 

 
Образује се Мобилни тим за инклузију Рома 

као стручно радно тело Општинског већа. 
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Чланови Тима 

 
Члан 2. 

 

Тим има пет чланова. 
Чланови Тима су: 

 
1. Љубинка Симић, координатор за ромска 

питања, радник у Општинској управи, 
координатор Тима. 

2. Звездана Милетић, здравствени медијатор, 
члан 

3. Тамара Костадиновић, психолог центра за 
социјални рад, члан. 

4. Коста Исаков, представник Националне 
службе за запошљавање, члан. 

5. Марија Симић, педагошки асистент, члан. 
 
 

Координатор Тима је координатор за ромска 
питања запослен у Општинској управи. 

Решење о именовању чланова Тима доноси 
Општинско веће општине Књажевац. 
 

На састанке Тима се могу позивати стручњаци 
и представници других органа или организација, ако је 
то потребно ради информисања члановима Тима о 
одређеном питању (нпр. заштитник грађана, 
представници других органа, представници 
организација цивилног друштва, медија и сл.) 
 

Задаци Тима 
 

Члан 3. 
 

Задаци Тима су да: 

- организује редовне заједничке посете најмање 
једном месечно ромским насељима и 
радионице и сличне активности у циљу 
информисања и обуке ромске популације о 
правима које је могуће остварити пред 
различитим институцијама и упознавања 
чланова Тима са потребама ромске 
популације; 

- одржава редовне састанке. 
- усвоји годишњи план својих активности на који 

сагласност даје институција која их је 
предложила; 

- у складу са својим капацитетима, даје сугестије 
у вези имплементације локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома . 

- размењује информација о текућим пословима и 
иницијативама у складу са упутством  
институција  која их је предлажу. 

- испитује потребе ромске заједнице у општини 
Књажевац, посебно у областима образовања, 
здравствене и социјалне заштите и 
запошљавања у оквиру делокруга послова 
институција која их је предложила;  

- на састанцима мобилних тимова информише се 
од стране других органа, организација и тела 
о питањима унапредјења положаја Рома . 

- у случајевима где  постоје жалбе на 
дискриминацију , Координатор мобилног тима 
односно координатор за ромска питања 
запослен у општинској управи информише 
грађане којим институцијама се могу обратити 
за помоћ; 

- промовише и помаже укључивање Рома у 
доношење одлука на локалном нивоу. 

- Предлаже надлежним органима, општине 
Књажевац и других органа и организација 
одређене активности којима се унапређује 
положај Рома; 

- учествује у активностима којима се промовише 
интеркултуралност и информише целокупно 
становништво општине Књажевац о ромској 
култури у оквиру делокруга својих послова;  

- предузима друге активности у циљу унапређења 
положаја Рома у општини Књажевац , у складу 
са законом и општим актима општине и уз 
претходну сагласност институција које их 
предлажу.  

 
Средства за рад 

 
Члан 4. 

 

Средства за рад Тима обезбеђује општина 
Књажевац. 

Чланови Тима не примају посебну накнаду за 
учешће у Тиму. 
 

Пословник Тима 
 

Члан 5. 
 

На рад мобилног тима се примењују одредбе 
Статута и Пословника скупштине општине о начину 
рада радних тела.  

 

Питања у вези са начином рада мобилног 
тима која нису уређена актима из става 1. овог члана 
се уређују пословником који Тим усваја већином 
гласова свих чланова. 
 

Извештавање 
 

Члан 6. 
 

Тим подноси годишњи извештај Општинском 
већу. 
 

Тим подноси кварталне извештаје о свом раду 
члану Општинског већа задуженом за социјална 
питања. 

Члан Општинског већа даје претходно 
мишљење на годишњи извештај о раду Тима. 
 

- Годишњи извештај садржи податке о раду Тима 
у општини Књажевац.   

 

Годишњи извештај се подноси најкасније до 1. 
марта текуће године за претходну годину.  
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Ступање на снагу 

 
Члан 7. 

 

Ова одлука се објављује у Службеном листу 
општине Књажевац. Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од  дана објављивања. 
 
Број:560-44/2014-09                                                                      
31.03.2014.године                                                                                  
К њ а ж е в а ц         

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Милан Ђокић 
5 

На основу  Одлуке о буџету општине 
Књажевац за 2014. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 27/2013 и 5/2014), члан 18 и 19, ст. 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 
гласник РС", бр. 41/09) и члана 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Књажевац ("Сл. лист 
општине Књажевац", бр. 2/2009),на предлог Савета за 
безбедност саобраћаја општине Књажевац,  
Општинско веће општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 31.03.2014. године, донело је  

 
ПРОГРАМ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2014. 

ГОДИНИ 

1.  Увод 

Програм унапређења безбедности саобраћаја 
за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности саобраћаја на 
путевима и улицама на територији општине Књажевац. 

 2. Сврха Програма 

Основна сврха доношења Програма јесте да 
предложи скуп неопходних активности и одреди 
неопходне ресурсе којима ће се обезбедити 
оптимална примена мера за повећање безбедности 
саобраћаја. 

3. Активности и мере Програма 

Унапређење система безбедности саобраћаја 
подразумева следеће активности и  мере: 

1. поправљање саобраћајне инфраструктуре у 
смислу повећања проточности појединих 
саобраћајница, као и саобраћајних чворишта, 
повећање безбедности учесника у саобраћају у зони 
школа, зони успореног саобраћаја и зони здравствених 
установа, повећање нивоа услуга и степена 
безбедности саобраћајних површина према 

одређеним категоријама корисника са акцентом на 
рањиве кориснике, 

2. унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања, 

3. превентивно-промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја и   

4. техничко опремање јединица саобраћајне 
полиције. 

4. Приходи (финансирање) 

Средства за реализацију Програма 
обезбеђена су од: 

1. наплаћених новчаних казни за прекршаје 
предвиђене чл. 18. Закона о                                    
безбедности саобраћаја на путевима.            

Према Одлуци о буџету општине Књажевац 
планирана финансијска средства  за 2014. годину 
износе  2.100.000,00 динара. Неутрошена средства 
остварена у 2013. години износе 1.758.401.70 динара. 

ПЛАН ПРИХОДА  

3. Неутрошена средства из  2013. 
године 

1.758.401.70 

4. Планирана средства по Одлуци о 
буџету општине Књажевац за 2014. 
годину 

2.100.000.00 

Укупно пригоди за 2014. годину 3.858.401.70 

5. План расхода за 2014. годину 

               Према одредбама члана 18. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 
РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013),  50% 
прихода од новчаних казни које остварује јединица 
локалне самоуправе користи се за поправљање 
саобраћајне инфраструктуре јединице локалне 
самоуправе. 

1. Поправка саобраћајне 
инфраструктуре 

 

1.1. Санација саобраћајне 
инфраструктуре црне тачке 

250.000,00 
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1.2. Повећање безбедности у 
зонама успореног саобраћаја 
„Зона школе“ и „Зона 30“ 

200.000,00 

1.3. Набавка и уградња успоривача 
брзине 

200.000.00 

1.4. Набавка саобраћајне 
сигнализације са уградњом 
знакова и стубова 

200.000.00 

1.5. Набавка и уградња огледала са 
стубовима и уградњом 

250.000,00 

1.6. Уградња камере код семафора 
(контроле проласка на црвено 
светло и пешачко светло) 

300.000,00 

1.7.  Пројектовање 300.000.00 

1.8. Одржавање видео надзора 200.000,00 

 Укупно 1. Поправка 
саобраћајне инфраструктуре 

1.900.000.00 

2.  Унапређење саобраћајног 
васпитања и образовања 

 

 Укупно 2. Унапређење 

саобраћајног васпитања и 
образовања 

128.401,70 

3. Превентивно-промотивне 
активности из области 
безбедности саобраћаја 

 

 Укупно 3. Превентивно-

промотивне активности из 
области безбедности 
саобраћаја 

130.000.00 

4. Техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције 

 

4.1.. Набавка патролног теренског 
возила саобраћајне полиције  

1.450.000.00 

4.2. Набавка опреме за потребе 
саобраћајне полиције 

(флуоресцентни чуњеви, 
светлећи знаци – трептачи 
жуте светлости, траке за 
мерење, курвиметар, траке 
„Пажња полиција“, ИЦ 

97.000,00 

рефлектор) 

4.3. Текуће поправке и 
одржавање опреме 
саобраћајне полиције 

(калибрација и поправке 
радара и постојеће и нове 
опреме саобраћајне полиције) 

153.000.00 

 Укупно 4. Техничко опремање 
јединица саобраћајне 
полиције 

1.700.000,00 

 УКУПНО  3.858.401.70 

              Планирани утрошак средстава је у 
сагласности са Одлуком о буџету општине Књажевац 
за 2014годину и програмом рада ЈП „Дирекција за 
урбанизам, изградњу и развој општине Књажевац“ за 
2014. годину. 

6. Извештавање 

 По завршету календарске године, надлежно 
Одељење за финансије и буџет извештава Савет за 
безбедност саобраћаја и Општинско веће о утрошку  
финансијских средстава планираних овим Програмом. 

7. Прелазне и завршне одредбе 

             Програм ступа на снагу даном доношења.  

             Програм објавити у „Сл. листу општине 
Књажевац“. 

Број: 401-16/2014-09 
Дана: 31.03.2014. године 
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Милан Ђокић 
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