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Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Општинско веће 
Број: 06-73/2017-09 
Дана: 20.07.2017. године 
К њ а ж е в а ц 
 
 Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 20.07.2017. године, 
разматрајући Предлог програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине за 2017. годину, 
донело је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Програм коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту и унапређење 

животне средине за 2017. годину.  

 
2. Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 

 
3. Закључак доставити: Одељењу за привреду 

и друштвене делатности  и а/а. 

                                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
мр Милан Ђокић, с.р. 

2 

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 пољопривреде и заштите животне 
средине, РС , бр. 401-00-01755/2017-09 
од26.06.2017.год. Општинско Веће општине 
Књажевац на седници одржаној дана 
20.07.2017.год. донело је,  

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2017 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 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 2017. год. планирају 
у области заштите и унапређења животне средине и 
реализацију дуга из 2015. и 2016 године. 
  
 
      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 2017.год     
           у износу о.....................   6. 000. 000, 00  дин. 
      2) Средства преостала  -из 2016………... 
…................................................14. 001. 650, 00  дин. 

                                                                                                         
_____________________ 
                                                                                        
Укупно:…………………….…….20. 001. 650, 00   дин. 
 
ТАБЕЛА 1- Програм за 2017. год.                                                                    
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ТАБЕЛА 2:  Дуг пренет из 2015. и 2016. год. 

 

Ред. бр. 
и 
шифра  

ОПИС 

 

Финансијски план 
за  

2017.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 111Унапређење  инфраструктуре дистрибуције  воде, заменом азбестних цеви са 
реконструкцијом прикључака ( ТПЕ цеви, вентили, спојнице и полу спојнице, 
нипли, ливене огрлице, материјал за тампонирање, транспорт, рад и сл.) 

 
2.500.000,00 

2 Реконструкција и проширење-изградњом, нових јавних зелених површина у 
сеоским насељима на територији општине Књажевац 

1.000.000.00 

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

     100.000,00     

  Свега: 
 

                3.600.000,00     

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

 

 
1 

Обележавање значајних датума за животну средину : 
- Дан планете земље,  -Светски дан животне средине и сл.  

   200.000,00  
      

 
 

Свега: 
                         200.000,00 

0002 Праћење квалитета елемената животне средине  

1 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  

Израда и усвајање програма контроле, праћење и оцењивање стања 
чинилаца животне средине – мониторинг, који врши овлашћена стручна 
стручна организација или Завод за јавно здравље, 

   200.000,00 

2 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 
огранизама. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000.000,00 

 Свега:                         
1.200.000,00 

0005 и 
0006 

Управљање  комуналним отпадом и осталим врстама отпада 
 

 

1 Средства за потрeбе организованог управљања отпадом изградња 
рециклажних дворишта, набавка контејнера за комунални отпад, санација и 
рекултивација дивљих депонија  и сл.) 

 
                            

1.000.000,00 

 Свега:                1.000.000,00 

 Укупан износ средстава за реализацију Програма за 2017.год.                                          6.000.000,00 
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Ред. бр. и 
шифра  

     ОПИС По програму из 2015 и 
2016 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 За   Замена азбестних цеви са реконструкцијом прикључака 3.998.632,00 
 
 

2 Заштита подземних вода- (изворишта подземних вода водоснабдевања, 
Дојкино врело и Шопор у Парку природе, Стара планина на делу општина 
Књажевац) - израда Елабората о зонама заштите - Уговорена обавеза у 
2015.год., реализација завршена у 2017.год., дуг пренет. 

 
  403.018, 00 

 

3 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 ). Уговорена обавеза у 
2016.год., реализација у току, дуг пренет  у 2017.год.; 
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. ). Уговорена обавеза у 
2016.год., реализација у току, дуг пренет  у 2017.год.; 
 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 у току, дуг пренет  у 2017.год.; 

 
 
 

1.600.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.300.000,00  
 
 

0002 Управљање отпадом  

2. Набавка контејнера за комунални отпад. 
Уговорена обавеза у 2016.год., реализација у току, дуг пренет  у 2017.год.; 

2.200.000,00  
 
 

3. Уклањање и санација дивљих депонија.  
Уговорена обавеза у 2016.год., реализација у току, дуг пренет  у 2017.год.; 

500.000,00  
 
 

4. Пројектно техничка документација за трансфер станицу за комунални отпад.  

Планирана обавеза у 2016.год., реализација у току, дуг пренет  у 2017.год.; 
2.500.000,00 

 
 

Укупан износ средстава за реализацију закључака по програму за 2015.год.        504.000,00 

Укупан износ средстава за реализацију закључака по програму за 2016.год.   13.598.632,00 

  Укупан износ средстава   за реализцију закључака по програмима из 2015-  2016год.         14.001.650,00 

 
0001- I., 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  а на основу поднетих захтева од стране, 
јавног предузећа, организација, сеоских месних 

заједница, грађана или на  предлог Општинског 
већа. 
Тачка 3. Средства наведена у табеларном прегледу 
на овој позицији биће додељена на основу акта  
Општинског већа.  
II, 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 
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општине Књажевац или на  предлог 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. 
0005 и 0006 - 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  а на 
основу поднетих захтева од стране, јавног 
предузећа, организација и сеоских месних заједница 
или на  предлог 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 заштиту животне средине, 
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 2017год., 
неискоришћена средства Буџетског фонда преносе 
се у наредни период и распоређују у Програму 
коришћења средстава  Буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Књажевац за 2018.год.    
Овај програм ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „ Сл. листу општине Књажевац“, по 
предходно прибављеној сагласности надлежног 
Министарства. 
 
Број: 501- 93/2017-09 
Дана: 20.07.2017.године 
К њ а ж е в а ц                                                                

Председник  
Општинског већа 

мр Милан Ђокић, с.р. 
3   

На основу члана 8. Одлуке о постављању 
мањих монтажних објеката на јавним и осталим 
површинама (''Сл. лист општине Књажевац'' бр. 
25/2016), члана 51. Статута општине Књажевац 
(''Сл. лист општине Књажевац'' бр. 4/2009 и 
10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 20.07.2017. године, донело 
је 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И 
ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА  

Члан 1. 

 Доноси се Измена и допуна постојећег 
Плана локација за постављање мањих монтажних 
објеката на јавним и осталим површинама („Сл. 
лист општине Књажевац“, бр. 8/2017), израђена од 
стране Јавног предузећа "Предузеће за развој, 
урбанизам и изградњу општине Књажевац", бр. 
779/1-17, од 14.07.2017. године.  

Члан 2. 

 Изменом и допуном Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама у текстуалном делу постојећe 
тачкe 3.2. додаје се на крају нова алинеја:  

- Локација бр. 54,  – Јабучко равниште 
– на делу КП бр. 4068/1 КО Ћуштица, 
планиран мобилијар за забавне 
активности – трака за превоз деце на 
зимском полигону за санкање. 

 

 Изменом и допуном Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама у текстуалном делу постојећe 
тачкe 3.2. алинеја 27 мења се и гласи:  

- Локација бр. 27,  – Иза зграде ''Тимок '' 
бр. 12, на делу КП 394/1, КО 
Књажевац, планирано 5 гаража. 

Члан 3. 

 Изменом и допуном Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама у текстуалном делу постојеће 
тачке 3.3. додају се на крају нове тачке:  

                3.3.54. део КП бр. 4068/1 КО Ћуштица 

- Објекат: мобилијар за спортско-
забавне активности - трака за 
превоз деце на зимском полигону за 
санкање.   

- Намена: спортско рекреативна  
активност  

- Габарит: трака дужине 72 м, Тип Г 
(зависиће од техничког решења и 
терена). 

 Мобилијар поставити уз обавезно 
поштовање свих важећих стандарда и правила за 
постављање овакве врсте објеката.  

 Изменом и допуном Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама у текстуалном делу постојеће 
тачке 3.3.27. алинеја 1 мења се и гласи:                 

- Објекат: Гараже 5 ком. (укидају се 
гаражна места бр. 4, 5, 6 и 9). 
   

Члан 4. 

Спровођење Плана о измени и допуни 
Плана локација за постављање мањих монтажних 
објеката на јавним и осталим површинама вршиће 
Општинска управа, општински орган надлежан за 
послове урбанизма и други органи чија је 
надлежност законом и другим прописима одређена. 
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Члан 5. 

План о измени Плана локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним и 
осталим површинама ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац». 

Број: 463-58/2017-09                                                                     
20.07.2017. године                                                                  
К њ а ж е в а ц     

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

мр Милан Ђокић  
4 

 На основу члана 8. Одлуке о оснивању 
буџетског Фонда за развој пољопривреде општине 
Књажевац (Сл. Лист општине Књажевац бр.28/2016) 
и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за подручје територије општине Књажевац 
за 2017.  годину, број 320-165/2017-09 од 
26.06.2017. године, Општинско веће општине 
Књажевац , на седници одржаној 20.07.2017. године, 
расписује  

 
КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2017. 
ГОДИНИ 

 
1.Намена улагања 

 

 Средствима Буџетског Фонда за развој 
пољопривреде општине Књажевац (у даљем тексту: 
Фонд) за 2017. годину, извршиће се 
субвенционисање регистрованих  пољопривредних 
газдинстава,  за набавку уматичених приплодних 
грла оваца и коза, у укупном износу од 9.000.000. 
динара. 
 

2.Коришћење субвенција 

 
 Право на коришћење субвенција има 
Породично пољопривредно газдинство уписано у 
регистар пољопривредних газдинстава са активним 
статусом у 2017 години. 
 

3. Критеријуми за оцену захтева 

 
  Средства субвенције предвиђена 
Програмом Фонда додељиваће се према следећим 
критеријумима: 

1. средства се одобравају за реализацију на 
подручју општине Књажевац; 

2. корисници средстава морају да имају 
регистровано пољопривредно газдинство са 
активним статусом у 2017 години; 

3. предност имају млађи носиоци газдинства и 
незапослена лица; 

4. корисници средстава морају да поседују 
одговарајуће услове за чување и адекватне услове 
за припрему довољних количина хране за исхрану 
грла из тачке 1. овог Конкурса, што ће се 

проверавати на лицу места од стране овалшћене 
Комисије општине Књажевац; 

5. корисници средстава морају да имају искуства у 
узгоју домаћих животиња; 

6. предност имају пољопривредна газдинства која 
имају спремност да у наредном периоду донирају 
одређена средства (или грла стоке) будућим 
корисницима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, ради даљег унапређења ове 
производње на подручју општине Књажевац. 
 

4. Потребна документација за конкурисање 
 

1. попуњен образац захтева; 
2. потврда о активном статусу 

пољопривредног газдинства за 2017 
годину; 

3. извод из регистра земљишних површина – 
пријављене површине; 

4. извод из регистра  пољопривредног 
газдинства – животиње; 

5. потписана изјава да за предметну 
инвестицију не користи друге изворе 
суфинансирања. 

 
5. Услови и начин одобравања средстава 

 
 Услови субвенције: Комисија формирана од 
стране  Општинског Већа општине Књажевац у 
сарадњи са Селекцијском службом регистрованој на 
територији општине Књажевац извршиће обилазак и 
контролу испуњености услова за остваривење 
права на субвенцију подносиоца захтева. 
  
 Средства за набавку уматичених 
приплодних грла оваца и  коза одобравају у 

износу од 80% од укупно прихватљивих трошкова 
набавке (без ПДВ-а). 
 Максимални износ помоћи по једном 
захтеву (газдинству) износи 500.000 динара. 
 Минимални износ укупне инвестиције за 
набавку грла не може да буде мањи од 100.000 
динара, да би се захтев узео у разматрање.   
 Пољопривредна газдинства која остваре 
право на коришћење субвенције, имају обавезу да  
стадо увећавају , наредних 5 година , за најмање 10 
% годишње и склопе уговор са селекцијском 
службом ради реализације селекцијског програма 
на њиховом газдинству. 

О захтеву за коришћење подстицајних 
средстава, одлучује Општинско Веће општине 
Књажевац.    
 Међусобна права и обавезе у вези са 
коришћењем субвенције уређују се Уговором који 
закључују Председник општине Књажевац  и 
корисник средстава. 
 
 
6. Подношење захтева за коришћење  средстава 

субвенције 

 
Захтев за коришћење субвенција са 

траженом документацијом се доставља Буџетском 
Фонду за развој пољопривреде општине Књажевац, 
Милоша Обилића 1,  са назнаком „Субвенције за 
развој овчарства и козарства у 2017 години”, 
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искључиво путем поште или писарнице Општине 
Књажевац. 

Подносилац захтева може да оствари 
право на коришћење субвенције само по једном 
захтеву. 

Захтев и приложена документација остају 
трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.  
 Конкурс је отворен до утрошка 
средстава, а најкасније до 31.08.2017. године. 
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити 
разматрани. 

 Лица која су остварила право на 
коришћење кредитних средстава и субвенција по 
конкурсима Фонда из претходних година, а нису 
испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, 
немају право на коришћење средстава по овом 
конкурсу. 

 

 Конкурс објавити преко средстава јавног 
информисања, на веб сајту општине Књажевац 
www.knjazevac.rs и Агенције за развој општине 
Књажевац www.ark.rs, огласној табли општине 
Књажевац и у насељеним местима Општине. 
 
 Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 019/731-256 Агенција за развој општине 
Књажевац. 
 
Број:    320-246/2017-09 
Књажевац , 20.7.2017. године                                                                              

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

Мр Милан Ђокић 
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