СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА VI – БРОЈ 8

23. МАЈ 2013.године

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
На основу члана 17. Одлуке о начину
финансирања пројеката удружења из буџета општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 12/2010
i 6/2011) и члана 48. став 6. Статута општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 4/2009),
по спроведеном јавном конкурсу Председник општине
Књажевац доноси
Одлуку
о избору пројеката удружења који
се финансирају из буџета општине Књажевац за
2013. годину
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13
14.
15.
16.
17.
18.

I
Овом Одлуком утврђују се пројекти удружења који
ће се финансирати из буџета општине Књажевац у
2013. години.
II
Комисија за спровођење јавног конкурса за
финансирање пројеката организација, на седници
одржаној дана 26.04.2013. године утврдила је ранг
листу поднетих пријава:

Назив пројекта
„Општине и грађани до бољих локалних услуга – комшијски надзор“ - Тимочки клуб
''Кликни на – климатске промене - СТАРТ'' - Тимочки клуб
''Реализација програма 52. Фестивала културе младих Србије'' - Фестивал културе
младих Србије
„Ризница завичаја“ - Удружење за неговање традиције ''Извор''
„Јачање капацитета Центра за радно ангажовање младих“. - Центар за заштиту
људских права и развој омладинске политике ''Гениус''
„Програм подршке младим предузетницима у Књажевцу“ – Центар за креативни развој
„Израда, одржавање, опремање и масовно коришћење планинарских, пешачких и
трим стаза здравља на територији општине Књажевац“ - Планинарско друштво ''Бабин
Зуб''
''Развој малих и средњих предузећа и унапређење предузетничког духа у општини
Књажевац'' - Удружење привредника општине Књажевац
„Репродуктивно здравље младих Рома – наставак пројекта“ - Дирекција за стратегију и
интеграцију Рома
„Култура Тимакус“ - Књижевни клуб „Бранко Миљковић“
„Унапређење квалитета вина и ракија и повећање броја регистрованих подрума за
производњу вина и јаких пића на територији општине Књажевац“ - Удружење
произвођача природних вина и ракија ''ВИР''
„Традицијом кроз векове“ - ''Етноцентар Књажевац''
„Неговање традиција ослободилачких и одбрамбених ратова на територији општине
Књажевац у 2013. години“ - Општински одбор ''Субнор''
''Издавачка делатност Завичајног друштва Тимочана – Торлака“ - Завичајно друштво
Тимочана - Торлака
''Шприцерфест 2013 Књажевац'' - Удружење „Манифесто“
''Караван сусрет феријалаца „Књажевац“ 2013'' - Феријални савез Књажевац
„Популаризација џудоа и вежбања код средњошколаца/ки“ - Џудо клуб ''Књаз''
Књажевац
„Обуци ме - опреми ме“ - Удружење пензионера из Књажевца
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„ Књажевац промо“ – „Едукативни центар“
''Небо припада свима“ – Параглајдинг клуб ''Бабин Зуб''
„Спорт и туризам'' - Самбо клуб
„Једина могућност за будућност: енергетска ефикасност“ - Удружење „Источник“
„Мере хуманог и ефикасног решавања проблема напуштених животиња (паса и
мачака) у општини Књажевац“ - Удружење за заштиту права и добробит животиња
„Опстанак 2“

22
20
20
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III
Пројекти који ће бити финансирани из буџета општине Књажевац су:

Р.бр.
1.

2.

Назив пројекта
„Општине и грађани до бољих локалних
услуга – комшијски надзор“ - Тимочки
клуб
''Кликни на – климатске промене СТАРТ'' - Тимочки клуб

243.000,00

Учешће
организације и
других извора
финансирања
5.113.795,00

5.356.795,00

748.000,00

4.348.453,00

5.096.453,00

2.740.000,00

4.260.000,00

7.000.000,00

Одобрена
средства из
буџета

Укупна
вредност
пројекта

3.

''Реализација програма 52. Фестивала
културе младих Србије'' - Фестивал
културе младих Србије

4.

„Ризница завичаја“ - Удружење за
неговање традиције ''Извор''

614.000,00

580.600,00

1.194.600,00

5.

„Јачање капацитета Центра за радно
ангажовање младих“. - Центар за
заштиту људских права и развој
омладинске политике ''Гениус''

322.160,00

60.000,00

382.160,00

6.

„Програм подршке младим
предузетницима у Књажевцу“ – Центар
за креативни развој
„Израда, одржавање, опремање и
масовно коришћење планинарских,
пешачких и трим стаза здравља на
територији општине Књажевац“ Планинарско друштво ''Бабин Зуб''

140.000,00

50.000,00

190.000,00

402.704,00

159.100,00

561.804,00

8.

''Развој малих и средњих предузећа и
унапређење предузетничког духа у
општини Књажевац'' - Удружење
привредника општине Књажевац

800.000,00

1.240.000,00

2.040.000,00

9.

„Репродуктивно здравље младих Рома –
наставак пројекта“ - Дирекција за
стратегију и интеграцију Рома

146.320,00

66.800,00

213.120,00

10.

„Култура Тимакус“ - Књижевни клуб
„Бранко Миљковић“

220.000,00

130.000,00

350.000,00

11.

„Унапређење квалитета вина и ракија и
повећање броја регистрованих подрума
за производњу вина и јаких пића на
територији општине Књажевац“ Удружење произвођача природних вина
и ракија ''ВИР''

384.000,00

449.000,00

833.000,00

7.
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„Традицијом кроз векове“ - ''Етноцентар
Књажевац''

12.

УКУПНО:

122.000,00
6.882.184,00

23.МАЈ 2013
20.000,00

16.383.748,00

142.000,00
23.265.932,00

IV
Пројекти који су одбијени:
Р.бр.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Назив пројекта
„Ботаничка башта“ - Покрет горана
Књажевац
„Развој руралног туризма“ - Туристички
кластер југоисточне Србије ''Стара
планина''
„Чиста околина – половина здравља“ Друштво Рома ''Ђурђевдан''
„Мали супер јунаци за велике покрете“ Дечја академија спорта „Супер јунаци“

Разлог одбијања
Непотпуна пријава – није достављен Завршни
рачун за 2012. годину
Непотпуна пријава – није достављен Завршни
рачун за 2012. годину

„Очување пчелињака и израда пчеларске
карте општине Књажевац“ - „Удружење
пчелара ''Липа''
„Рециклажни кутак“ - Зелена зона
Књажевац

Удружење се упућује на финансирање из Фонда
за развој пољопривреде општине Књажевац

Образложење Одлуке
Председник општине Књажевац расписао је
1.4.2013. године јавни конкурс за финансирање
пројеката из буџета општине Књажевац за 2013.
годину.

Непотпуна пријава – недостаје изјава о
суфинансирању пројекта
Удружење је основано мање од 6 месеци пре
датума расписивања конкурса.

Удружење се упућује на финансирање из Фонда
за заштиту животне средине општине Књажевац
Одлуку доставити: подносиоцима пријава и
архиви општине Књажевац.
Број: 024-7/2013-02
Дана: 21.5.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ
Милан Ђокић

Благовремено, до дана 15.4.2013. године,
пристигло је 29 пријава удружења.
Комисија за спровођење јавног конкурса,
образована од стране Председника општине спровела
је конкурс и доставила Извештај о стручној оцени
пријава.
Председник општине Књажевац је, по
спровођењу конкурса размотрио записник са седнице
Комисије и поднети извештај, и, на основу члана 17.
Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из
буџета општине Књажевац (''Сл. лист општине
Књажевац'' број 12/2010 и 6/2011), одлучио као у
диспозитиву oве Oдлуке.
Председник општине Књажевац закључиће
уговоре о додели средстава из буџета општине
Књажевац са удружењима из тачке 3. ове Одлуке,
пошто иста постане правоснажна.
Поука о правном средству: Против ове
Одлуке може се поднети приговор Општинском већу
општине Књажевац у року од осам дана од дана
достављања Одлуке. Приговор се подноси на
писарници СО Књажевац или путем поште,
препорученом пошиљком, без таксе.

2
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07, 34/10 и
Одлуке УС 54/2011), члана 30. Статута општине
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број
4/2009), и члана
8. и 11. Пословника о раду
Скупштине општине Књажевац (»Сл. лист општине
Књажевац», број 9/2009), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 23.05.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
I
На основу Извештаја Изборне комисије
општине Књажевац и Уверења о избору за одборника
потврђује се мандат одборнику Скупштине општине
Књажевац, изабраном на локалним изборима
одржаним 06.05. и 14.05.2012. године:
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Са изборне листе Чедомир Јовановић –
покрет Либерално демократска партија, Српски
покрет обнове:
- Миливојевић Радојици, са станом
Књажевцу, улица Луке Лазаревића број 16.

СТРАНА 4

о одређивању рока за спровођење поступка
предлагања кандидата и доставу предлога
за чланове Управног одбора Предшколске
установе „Бајка“ Књажевац

у
Члан 1.

Мандат одборнику траје до истека мандата
одборнику Скупштине општине Књажевац изабраном
на редовним изборима.

Одређује се
рок овлашћеном предлагачу за
спровођење поступка предлагања
кандидата
за
чланове Управног одбора Предшколске установе
„Бајка“ Књажевац, из реда запослених и из реда
родитеља
и доставу предлога
најкасније до
30.05.2013. године до 12,00 сати, у свему у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања

III

Члан 2.

Против ове Одлуке о потврђивању мандата
одборника може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 сати, од дана доношења.

Уколико овлашћени предлагач не поступи у року из
члана 1. ове Одлуке, Скупштина општине Књажевац,
именоваће чланове органа управљања без предлога
овлашћеног предлагача, сходно Закону.

II

IV
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 020-16/2013-01
23.05.2013. године
Књажевац

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“, из разлога хитности почетка примене.
.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
3
На основу члана 54. став 13.
Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09 и 52/11) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр.
4/2009), Скупштина општине Књажевац на седници
одржаној дана 23.05.2013. године, донела је
ОДЛУКУ

Број: 022-24/2013-01
23.05.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић, с.р.
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