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Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће
Број: 06-70/2015-09
10.09.2015. године
Књажевац
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 10.09. 2015. Године,
разматрајући Предлог Програма о изменама и
допунама
Програма
коришћења
средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење
животне средине за 2015. годину донело је
следећи
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Програм о изменама и допунама
Програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту и унапређење животне средине за
2015. годину, број 501-100/2015-09 од 16.07.2015.
године, осим у делу:
1.

2.

Активност предвиђена као „Унапређење и
уређење зелених површина у функцији
заштите животне средине (набавка
машина за кошење – самоходна косачица
са простором за складиштење траве и
истовар у превозно средство за потребе
сузбијања крпеља и обраде паркова,
прикључно оруђе за самоходну косачицу
за равнање и припрему мањих терена за
формирање јавне зелене површине и три
моторна ручна тримера за кошење и
сузбијање амброзије и сл.), а сходно
допису Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, број 401-0000948/2015-09 од 21.08.2015. године.
Закључак објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Закључак
доставити:
Одељењу
за
привреду и друштвене делатности и а/а.

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
10.09.2015.године донело је, уз Сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, РС , бр.401-00-00-948/2015-09
од
21.08.2015.године
ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМA КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту и унапређење животне средине
за 2015. године („Сл. лист општине Књажевац“ бр:
6/2015 ) мења се у делу плана расхода, у колони
„ОПИС“ и колони „Финансијски план“ :
У делу 0001 Управљање животном средином и
природним вредностима,
I Подстицајни , превентивни, акциони и
санациони програми и пројекти за чијом се
реализацијом укаже потреба
Тачка 1 у колони „ОПИС“ мења се и гласи:
„Унапређење и уређење јавних зелених површина
у функцији заштите животне средине (набавка
машине за кошење – самоходна косачица са
простором за складиштење траве и истовар у
превозно средство за потребе сузбијања крпеља и
обраде паркова, прикључно оруђе за самоходну
косачицу за равнање и припрему мањих терена за
формирање јавне зелене површине и три моторна
ручна тримера за кошење и сузбијање амброзије и
сл. ).“
Тачка 7 мења се и гласи:

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
мр Милан Ђокић

„7.1 „Израда пројекта који се односе на решавање
проблема отпадних комуналних вода“;
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7.2
Унапређење постојеће инфраструктуре
дистрибуције воде заменом азбестних цеви са
реконструкцијом прикључка ( ТПЕ цеви, вентили,
спојнице и полу спојнице, нипли, ливене огрлице,
материјал за тампонирање, транспорт, рад и сл. ).
Замена азбестних цеви
вршиће се на нај
угроженијим деоницама и то: у сеоским месним
заједницама, Ргоште у дужини од 780 м и у
Подвису у дужини од 1040 м „.
7.3
Заштита подземних вода - ( изворишта
подземних вода водоснабдевања, Дојкино врело и
Шопур у парку природе, Стара планина на делу
општине Књажевац ) - израда елабората о зонама
заштите“.
„Колона финансијски план за 2015,год“., мења се и
гласи....“6.000.000,00 дин“.
III Инвестициони програми и пројекти од
значаја за побољшање квалитета животне
средине
Тачка 1 се брише,
У делу 0003 Програми и пројекти праћења
стања квалитета елемената животне средине
Тачка 2. Третман и сузбијање штетних организама
у животној средини,
Алинеја 3 се брише.
Алинеје 2, „колона финансијски план за 2015
год.“, мења се игласи....“600.000,00“дин.
Остале колоне Плана расхода и финансијског
плана остају непромењене као и укупан износ
планираних средстава за реализацију Програма за
2015.год., од 15.464.154,00
Овај програм о изменама и допунама ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у ( „ Сл.
листу општине Књажевац“) , по предходно
прибављеној
сагласности
надлежног
Министарства.

СТРАНА 2
I

Овим решењем мења се Решење о
образовању Локалног савета за миграције бр. 5601/2013-09 од 18.01.2013. године.
II
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
Локалног савета за миграције општине Књажевац:
- Зоран Ранђеловић из Књажевца, ул. Јове
Курсуле бр. 1, представник Полицијске станице,
- Љиљана Петровић из Књажевца, ул.
Светозара Марковића бр. 9А/27, представник
Центра за социјални рад „Др. Михајло Ступар“,
- Драган Петровић из Књажевца, ул. 9-те
бригаде бр. 21/32, директор ОШ „Дубрава“ и
- Љубинка Симић из Књажевца, ул. Књаза
Милоша бр. 70/20, координатор ромске заједнице.
III
ИМЕНУЈУ СЕ за чланова Локалног
саветаза миграције општине Књажевац:
- Зоран Тошић из Књажевца ул. Јове
Курсуле бр. 1, полицијског службеника Одсека за
сузбијање криминалитета у ПС Књажевац,
представника Полицијске станице
- Дејан Динић из Каличине, члан
Општинског већа општине Књажевац,
- Бојан Николић из Књажевца, ул. 9. ти
август бр. 14, Помоћник председника општине
Књажевац,
- Јелена Николић из Књажевца, ул.лоле
Рибара, бр. 25, представник Центра за социјални
рад „Др. Михајло Ступар“Књажевац,
- Негован Василијић из Књажевца, ул.
Боре Станковића бр. 25, ВД директора Дома
здравља у Књажевцу .
IV
Решење
непромењено.

у

осталом

Број: 501-100/2015-09
Дана: 10.09.2015.год.

делу

остаје

V
Председник
Општинског већа
мр Милан Ђокић

Решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања, а објавиће се у „Службеном
листу општине Књажевац“.

3
На основу члана 12. став 1. Закона о
управљању миграцијама („Сл. гласник РС“, бр.
107/2012) и члана 51. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац број 4/2009 и
10/2015), Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној 10.09.2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
МИГРАЦИЈЕ

VI
Решење доставити
именованим члановима и а/а.

разрешеним

и

Број:560-123/2015-09
Дана: 10.09.2015. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
мр Милан Ђокић

СТРАНА 3
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СТРАНА 4

ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник
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