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Општинска управа општине Књажевац – 
Одељење за привреду и друштвене делатности, на 
основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима (''Сл. гласник РС'', број 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013- Одлука УС, 55/2014, 
96/2015- др. закон , 9/2016- Одлука УС, 24/2018, 
41/2018 и 41/2018- др. закон) и закључака Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији 
општине Књажевац, број 06-26/2019-09 од дана 
1.4.2019. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ 
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ     
                               

Члан 1. 
 

Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о 
техничком регулисању саобраћаја на територији 
општине Књажевац (''Сл.лист општине Књажевац'', 
број 7/2009, 10/2009, 4/2011, 6/2012, 8/2014, 18/2014, 
8/2015, 9/2015 и 13/2017, 4/2018 , 14/2018 и 
24/2018), у даљем тексту: Решење. 
 

Члан 2. 
 

У члану 23. Став 1. После алинеје 9. Додаје се нова 
алинеја и гласи: 
„- у улици Капларовој, лева страна улице, на 15 
метара од раскрснице са улицом 9-ти Август“. 
 

Члан 3. 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац'' 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

Број: 344-40/2019-06 
Дана: 1.4.2019. године                                                  
   
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА     

                                                                                  
  Дипл. економиста Марија Јеленковић       
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На основу Одлуке о буџету општине 
Књажевац за 2019. годину („Сл. лист општине 
Књажевац“, број 28/2018), члана 18. и 19. Став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. 
закон и 87/2018) и члана 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Књажевац („Сл. лист 

општине Књажевац“, број 2/2009), Општинско веће, 
на седници одржаној дана 1.4.2019. године, донело 
је 

ПРОГРАМ 
 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 

Програм унапређења безбедности саобраћаја за 
2019. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је у 
циљу унапређења система безбедности 
саобраћаја на путевима и улицама на територији 
општине Књажевац. 

1. 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. 

2. 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. 

 
3. Приходи (финансирање) 
 
Средства за реализацију Програма обезбеђена су 
од наплаћених новчаних казни за прекршаје 
предвиђене чланом 18. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима. 

Према Одлуци о буџету општине Књажевац 
планирана финансијска средства за 2019. годину 
износе 4.600.000,00динара. 
 

ПЛАН ПРИХОДА  

Планирана средства по Одлуци 
о буџету општине Књажевац за 
2019. годину 4.600.000,00 
Укупни приходи за 2019. годину 4.600.000,00 

4. План расхода за 2019. годину 
Према одредбама члана 18. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима, 50% 
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прихода од новчаних казни које остварује 
јединица локалне самоуправе користи се за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре 
јединице локалне самоуправе. 
 

1. 
Поправка саобраћајне 

инфраструктуре  

1.1. 

Повећање безбедности у 
зонама успореног 
саобраћаја „зона школе“ и 
зона 30 (поправка и израда 
заштитних ограда, 
разбијање асфалтних и 
уградња гумених 
успоривача брзине, по 
Правилнику (Сл. гласник 
РС, број 164/14) 

372.000,00 

1.2. 

Набавка и уградња 
саобраћајних знакова и 
стубова у граду, 
насељеним местима, 
пружним прелазима и 
локалним путевима  

303.000,00 

1.3. 

Редовно одржавање 
саобраћајне сигнализације 
у граду на локалним 
путевима и пружним 
прелазима 

165.000.00 

1.4. 
Набавка и уградња 
огледала  

36.000,00 

1.5. 
Набавка и уградња одбојне 
ограде 

382.000.00 

1.6. 

Редовно одржавање 
семафора и уређаја за 
семафор на обе 
раскрснице 

342.000.00 

1.7. 

Обележавање 
хоризонталне 
сигнализације у граду и на 
локалним путевима 

1.400.000.00 

 
Укупно 1. Поправка 
саобраћајне 
инфраструктуре 

3.000.000,00 

2. 
Унапређење 
саобраћајног васпитања 
и образовања 

 

2.1. 

Радионице за децу 
предшколског и 
основношколског узраста, 
такмичења из познавања 
безбедности саобраћаја и 
сл. 

500.000.00 

 
Укупно 2. Унапређење 
саобраћајног васпитања 
и образовања 

500.000,00 

3. 

Превентивно – 
промотивне активности 
из области безбедности 
саобраћаја 

 

3.1. 
Превентивно-промотивне 
активности 

0,00 

 

Укупно 3. Превентивно – 
промотивне активности 
из области безбедности 
саобраћаја 

0,00 

4. 
Научно-истраживачки рад у 
области безбедности 
саобраћаја 

0,00 

 

Укупно 4. Научно-
истраживачки рад у 
области безбедности 
саобраћаја 

0,00 

5. 
Техничко опремање 
јединица саобраћајне 
полиције 

 

5.1. 

Одржавање постојеће 
информатичке опреме, 
фотокопир апарата и 
канцеларијски материјал  

300.000,00 

5.2. 

Набавка опреме за 
вршење увиђаја (траке, 
чуњеви, светлосно – 
синални трептачи) 

300.000.00 

5.3. 
Набавка рачунарске 
опреме (два рачунара, два 
штампача и скенер) 

500.000,00 

 
Укупно 5. Техничко 
опремање јединице 
саобраћајне полиције 

1.100.000.00 

 УКУПНО 4.600.000.00 

 
Планирани утрошак средстава је у 

сагласности са Одлуком о буџету општине 
Књажевац за 2019. годину и Програмом рада ЈП 
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац“ Књажевац за 2019. годину. 

 
 

5. Извештавање 

По завршетку календарске године, 
надлежно Одељење за буџет, финансије и 
утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
извештава Савет за безбедност саобраћаја и 
Општинско веће о утрошку финансијских 
средстава планираних овим Програмом. 

 
6. Прелазне и завршне одредбе 
 

Програм ступа на снагу даном доношења. 
Програм објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
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Број: 344- 10/2019 – 09  
Дана: 1.4.2019. године 
К њ а ж е в а ц 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

мр Милан Ђокић, с.р.         
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        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 ,14/16  и 76/18), 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 заштите животне средине, РС , бр. 
401-00-00038/2019-02  од 12.03.2019.год. Општинско 
веће општине Књажевац на седници одржаној дана 
01.04.2019.год. донело је,  

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ЗА 2019 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, 14/16 и 
76/18), 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 сe планирају у области 
заштите и унапређења животне средине за 2019. 
год. 
 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 2019.год     
           у износу од ..укупнo__  6. 000. 000, 00  дин. 

 

Ред. бр. 
и 

шифра 
ОПИС 

Финансијски план 
за 

2019.год 

 
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0001 Управљање  заштитом животне средине 
 

   

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

 

 
1 

1.1 Израда еко цегера или еко торби ( са грбом 

општине  и  прикладном паролом ) за бесплатну 
поделу грађанима  преко  малопродајних објеката. 

Циљ: Мотивација грaђaнa о потреби заштите 

животне средине, смањењем употребе 
пластичних кеса. 

1.2 Обележавање значајних датума за животну 

средину : 
- Дан планете земље,  -Светски дан животне 

средине, „Новогодишњи Еко сајам „ и сл. 

3.000.000,00дин. 
 

0005 Управљање  комуналним отпадом  

1 1.1  Субвенције малопродајним објектима  за 

новчану накнаду грађанима за предају ПЕТ 
амбалажног отпада  . 

Циљ ове програмске активности је: 

-  заштита животне средине и повећање процента 
рециклаже ове врсте секундарних сировина у 

остварењу националних циљева; 
-   мотивација локалне и социјално угрожене 

популације  да прикупи ПЕТ амбалажни отпад који 
се налази у нашем окружењу ( реке, планине, 

излетижта, паркови и другим речима свуда око нас 
). 

1.2. Израда катастра депонија – евиденција 

дивљих депонија, ради обезбеђења њихивог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000.000,00дин. 
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0001- позиција I, тачка 1: 

- под тачка 1.1: Средства наведена у 
табеларном прегледу на овој позицији биће 
додељена на основу акта  Општинског већа и 
закључених Уговора  у складу са позитивним 
законским прописима, од стране Председника 
општинског већа или лица које он овласти. -  
под тачка 1.2:   Средства наведена у 
табеларном прегледу на овој позицији биће 
додељена на основу акта  Општинског већа; 

 0005 –Тачка 1 и под тачке 1.1. и 1.2: Средства 

наведена у табеларном прегледу на овој позицији 
биће додељена на основу  акта  Општинског већа и 
закључених Уговора  у складу са позитивним 
законским прописима, од стране Председника 
општинског већа или лица које он овласти.  
      Финансирање, програмских 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 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, 
Општинске управе  Књажевац одговорно је за 
контролу и управљање средствима буџетског фонда 
. 
На крају периода 1. јануар – 31. децембар, 2019год., 
неискоришћена средства Буџетског фонда преносе 
се у наредну годину и користе у складу са 
Закључцима општинског већа и  Програм  
коришћења  средстава  Буџетског фонда за заштиту 
и унапређење животне средине.    
Овај програм ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у („ Сл. лист општине Књажевац“), по 
претходно прибављеној сагласности надлежног 
Министарства. 
 
 

Број: 501- 151 /2018-09 
Дана: 01.04.2019.год.                            
Књажевац                    
 

                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

мр Милан Ђокић, с.р.         
                                                                    

 
Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Општинско веће 
Број: 501-151/2018-09 
Дана: 01.04.2019. године 
К њ а ж е в а ц 
 
 Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 01.04.2019. године, 
разматрајући Предлог програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине за 2019. 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 2019. годину, бр. 501-
151/2018-09 од 26.12.2018.год.,  уз 
прибављену Сагласност  Министарства  
заштите животне средине РС, бр. 401 – 00 
–00038/2019 - 02 од 12.03.2019.год.    

 
2. Закључак   са Прогрмом 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.         
 
 
 

уклањања и санације, прикупљањем информација 
односно података о депонијама ( насеље, 

кординате депоније, процењене количине отпада 
у t, процењена површина депоније у  m2,  

информације о томе  дали се на истом месту 
понавља дивље одлагање), уз помоћ лица  која су 

ангажована  на противградној заштити . 
Циљ ове програмске активности је: 

-  израда Регистра нeсaнитaрних дeпoниja – 
смeтлиштa и дивљих депонија  на територији 

општине Књажевац у складу са Правилником о 
начину вођења и згледу евиденције депонија и 

сметлишта на подручју јединице локалне 
самоуправе, („Сл. гласник  РС“, бр. 18/18 ). 

-   израда  пројеката и санација свих дивљих 
депонија на целокупној територији општине 

Књажевац која износи 1 202 км2 

Укупан износ средстава за реализацију планираних 

активности  у  2019. год. 

6.000.000,00 дин. 
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На основу члана 69. и 70. Закона о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 
72/09, 43/11 и 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), 
члана 23. став 2. Закона о заштити од буке у 
животној средини („Сл. гласник. РС“,бр. 36/09 и 
88/10), Одлуке о одређивању акустичких зона на 
простору Књажевца (''Сл. лист општине Књажевац'', 
бр.2/19 ),члана 9. и 10. Одлуке о накнади за заштиту 
и унапређење животне средине општине Књажевац 
(„Сл. лист општине Књажевац“, бр. 1/2010 и 4/12) и 
Програма заштите животне средине општине 
Књажевац за период 2016-2020 године („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 31/16 ), Општинско веће 
општине Књажевац, на седници одржаној, дана  
01.04.2019. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М  
МЕРЕЊА НИВОА БУКЕ  

У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
КЊАЖЕВЦА 

 ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ 
 

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

       Овим програмом утврђују се активности за 
мониторинг буке у животној средини који се врши 
систематским мерењем, оцењивањем или 
прорачуном одређеног индикатора буке , односно 
праћењем и контролом нивоа буке, проценом 
штетних ефеката буке у животној средини на 
здравље људи, као и рокови и начин достављања 
података односно извештаја. 
.     Програмом мерења нивоа буке у животној 
средини на територији Књажевца за  2019. и 2020. 
годину утврђен је  начин и учесталост систематског 
мерења нивоа буке у животној средини 
одређивањем еквивалентног нивоа буке за дан, 
вече и ноћ.  
        Мерење нивоа буке у животној средини 
спроводи се у циљу праћења стања и трендова 
нивоа буке у животној средини, предузимања мера  
и сагледавање ефеката предузетих мера, процене 
изложености становништва, узнемиравање и 
штетних ефеката буке у животној средини на 
здравље људи и информисања јавности. 
 

II. МЕРНA МЕСТА И ДИНАМИКА 
МЕРЕЊА 
 

1. Мерна места 

     Програмом мерења нивоа буке у животној 
средини на територији Књажевца за  2019. и 2020 
годину утврђују се шест мерних места која су 
одабрана као репрезенти појединих делова 
насељеног места Књажевца, различите намене 
простора на којима ће се приступити континуираном 
мерењу нивоа буке у животној средини. 
    Намена простора за мерна места дефинисана је у 
складу са Одлуком о одређивању акустичких зона 
на простору Књажевца (''Сл. лист општине 
Књажевац'', број 2/19) којом су одређене акустичке 
зоне у зависности од постојећег стања 
изграђености, начина коришћења земљишта, као и 
према планираним наменама простора.  
    Граничне вредности нивоа буке прописане су 
Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивањe индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини („Сл. гласник РС”, број 75/10) – у 
даљем тексту Уредба.  
Табела 1. Мерна места за праћење  нивоа буке у 
животној средини  
 

              
                  
                
Мерно 
место 

 
                    
              Намена 
простора 

 
 
Зо
на 

Ниво 
буке у 
dB (A) 

за 
дан            
( 6-
18h 
) и 
веч
е             
(18-
22h
)  

за 
н
о
ћ 
(2
2-
6 
h 
) 
 

М
М
1 

Двори
ште 
дома 
за 
старе 
преко 
пута 
ЗЦ 
Књаж
евац 

Пoдручja зa oдмoр и 
рeкрeaциjу, 
бoлничкe зoнe и 
oпoрaвилиштa, 

културнo-истoриjски  
лoкaлитeти, вeлики 
пaркoви 

1 50 4
0 

М
М
2 

Двори
ште 
основ
не 
школе 
„Дими
трије 
Тодор
овић 
Капла
р“ 

Tуристичкa пoдручja, 
кaмпoви и шкoлскe 
зoнe 

2 50 4
5 

 
М
М
3 

 
„Војне 
баште
“ 

Чисто - стaмбeнa 
пoдручja,  

3 55 4
5 

М
М
4 

Трг 
код 
Дома 
култу
ре 

Пoслoвнo-стaмбeнa 
пoдручja, тргoвaчкo 
стaмбeнa пoдручja 
и дeчja игрaлиштa 

4 60 5
0 

М
М
5 

Прост
ор на 
кружн
ом 
току 

Грaдски цeнтaр, 
зaнaтскa,тргoвaчкa,a
дминистрaтивнo-
упрaвнa зoнa сa 
стaнoвимa, зoнa дуж 
aутoпутeвa, 
мaгистрaлних и 
грaдских 
сaoбрaћajниц (зона 
поред 
собраћајница) 

5 65 5
5 

М
М
6 

Боше
во 

Индустријска зона 6 На 
границ
и ове 
зоне 
ниво 
бука 
несме 
прелаз
ити 
гранич
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ну 
вредно
ст у 
зони са 
којом 
се 
гранич
и 

У случају немогућности проналажења локације на 
наведеним референтним локацијама могуће 
је уз сагласност Одељења за привреду и 
друштвене делатности надлежног за 
заштиту животне средине, извршити 
мерење на локацији која има сличне 
карактеристике простора а налази се у 
наепосредној  близини референтних локација, 
као и на другим локацијама, у циљу покривања 
веће површине испитивањем а не повећавати 
број мерних места. 

Критеријуми за одређивање мерних места су: 
- површина простора која се покрива, 
- густина насељености 
- густина саобраћаја,   
- распоред индустрије 

 
2. Динамика мерења и мерни интервали  

     Праћење целодневног (дневног, вечерњег и 
ноћног) нивоа буке у животној средини на 
територији Књажевца и одређивање вредности 
индикатора укупне буке вршиће се према 
прописаној методологији и у складу са важећом 
законском регулативом, континуирано 24 часа 
једном у току месеца, према распореду који одреди  
Одељење за привреду и друштвене делатности 
надлежно за заштиту животне средине. 
     Мерни интервали су изабрани тако да се њима 
обухвати цео циклус промена нивоа мерене буке у 
току дневног, вечерњег и ноћног периода, у складу 
са Уредбом. Период од 24 сата дели се на три 
референтна интервала: 

- дан - од 6 до 18 часова; 
- вече - од 18 до 22 часа; 
- ноћ - од 22 до 6 часова. 

3. Циљеви континуалног мониторинга стања 
буке у животној средини  

Кoнтинуалним мoнитoрингoм стaњa нивoa букe 
утврђуje сe рeaлнo стaњe букe у живoтнoj срeдини 
нa тeритoриjи Књажевца у смислу ствaрaњa услoвa 
дa сe:  
1. утврдe и примeнe мeрe и услoви зaштитe oд букe, 
oднoснo звучнe зaштитe нa прoстoримa сa 
прeкoмeрним нивoимa букe; 
2.  зaштитe „тихe“ зoнe;  
3.  доносе локални акциони планови у случају 
прекорачења прописаних вредности; 
6.  врши нaдзoр и кoнтрoлa примeнe мeрa зaштитe 
oд букe у живoтнoj срeдини.; 
7. прoблeм букe сaглeдa и угрaди у плaнoвe при 
прoстoрнoм урeђeњу нoвих и рeкoнструкциjи 
пoстojeћих нaсeљa и пoдручja у склaду сa 
стaндaрдoм (СРПС У.J6.205 -у oвoм стaндaду су 
дeфинисaни нajвиши дoзвoљeни нивoи спoљнe букe 
кojи пoтичу oд стaциoнaрних и нeстaциoнaрних 
извoрa); 
8. при изгрaдњи и тeхничкoм приjeму стaмбeних, 
инвeстициoних и индустриjских oбjeкaтa, oбjeкaтa 
мaлe приврeдe и грaдскe инфрaструктурe oбeзбeдe 
и испoштуjу утврђeни тeхнички прoписи кojи 

гaрaнтуjу квaлитeт звучнe зaштитe (стaндaрди из 
групe СРПС У.J6).  
 
III. ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
1.Обезбеђивање квалитета података и 
методологија рада 

 

      Систематско мерење нивоа буке у животној 
средини вршиће се према утврђеним стандардима 
SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2, у складу са 
Правилником о методама мерења буке, садржини и 
обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", 
број 72/10) и Уредбом. 
     Мерење, обрада, анализа података и 
интерпретација резултата биће поверена 
овлашћеној стручној организацији која поседује 
решење Министарства надлежног за послове 
заштите животне средине о испуњености услова за 
мерење нивоа буке у животној средини, у складу са 
Законoм о заштити од буке у животној средини и 
Правилником о условима које мора да испуњава 
стручна организација за мерење буке, као и о 
документацији која се подноси уз захтев за 
добијање овлашћења за мерење буке ("Сл. гласник 
РС", број 72/10), а по спроведеном поступку јавне 
набавке у складу са Законом о јавним набавкама. 
 
2.Редовно извештавање 

     Овлашћена стручна организација биће у обавези 
да израђује месечне извештаје, извештаје за сваку 
календарску годину у којој су вршена мерења и 
извештај за цео уговорени период.  
     Месечне извештаје овлашћена стручна 
организација ће достављати до 12. у месецу за 
претходни месец.  
      Извештаје о резултатима мерења за сваку 
календарску годину у којој су вршена мерења 
организација ће достављати у року од 15 дана од 
последњег дана у месецу у ком је извршено мерење 
у једној календарској години. 
      Извештај о измереном нивоу буке у животној 
средини у току уговорног периода најкасније 30 
дана од дана истека уговора. 
 
Извештај са подацима о резултатима мерења буке  
треба да буде у форми погодној за унос у 
информациони систем.Уз писане извештаје, 
потребно је у електронском облику, доставити и 
скраћену верзију извештаја, прилагођену за 
објављивање на интернет страници општине 
Књажевац, док годишњи извештај треба да садржи 
и стручна тумачења резултата   припремљених за 
потребе годишњег извештаја о стању животне 
средине. 
      У достављеним извештајима биће описана 
методологија рада праћења нивоа буке, а резултати 
приказани у складу са важећим подзаконским 
актима. 
      Одељење за привреду и друштвене делатности 
надлежно за заштиту животне средине је дужно да 
извештаје доставља Агенцији за заштиту животне 
средине, у складу са законом. 
      Податке о мерењу нивоа буке у животној 
средини,  Општинска управа Књажевац, Одељење 
за привреду и друштвене делатности надлежно за 
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заштиту животне средине, објављиваће на интернет 
страници Општине Књажевац - www.knjazevac.rs . 
 
III АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма мерења нивоа буке у 
животној средини : 
I фаза – Доношење Програма мерења нивоа буке у 

животној средини од стране Општинског већа 
општине Књажевац; 
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за 

реализацију Програма, врши се  спровођењем 
поступка јавне набавке и закључењем Уговора ; 
III фаза – Реализација Програма мерења нивоа буке 

у животној средини на територији Књажевца за 
2019. и 2020. годину, од стране изабране стручне 
организације. 
 
IV. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

     Средства за спровођење Програма мерења 
нивоа буке у животној средини на територији 
Књажевца за 2019. и 2020. годину, обезбеђују се у 
буџету Општине Књажевац - Буџетском фонду за 
заштиту животне средине. 
    Програмом коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине опредељују се 
средства према ближим наменама и исплаћују на 
основу закључка Општинског већа и уговора 
закљученог у складу са законом. 
 
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

    Програм ступа на снагу даном доношења . 
 
     Овај програм објавити у „Сл. листу oпштинe 
Књaжeвaц“. 
 

Број: 501-  27 /2019-09 
Датум: 01.04.2019. године  
Књажевац 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

мр Милан Ђокић, с.р.         
                                                                             
 
Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Општинско веће  
БР: 501- 27/2019-09 
Датум: 01.04.2019.год. 
К њ а ж е в а ц 
 
      Општинско веће општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 01.04.2019. године, разматрајући 
Предлог  Програма мерења нивоа буке у животној 
средини на територији Књажевца за 2019. и 2020. 
годину, донело је следећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја се  Програм мерења нивоа буке у животној 

средини на територији Књажевца за 2019. и 2020. 
Годину. 
 
2. Програм и закључак  објавити у „Службеном 

листу општине Књажевац“. 
 

3. Закључак доставити: Одељењу за привреду и 

друштвене делатност,  Одељењу за буџет, 
финансије и утврђивање и наплату локалних јаних 
прихода и а/а. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

мр Милан Ђокић, с.р.         
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 
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