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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 30.03.2015.године донело је, уз Сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, РС , бр. 401-00-00948/2015-09  од  
21.05..2015.године. 

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2015. 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 
2015. 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) за 
2015.год у износу од…… 10. 500. 000, 00  дин. 
      2) Средства преостала  -из 2014………... 
…......................................... 5. 464. 154, 00  дин. 
      3) Средства преостала за реализацију 
закључака из 2014................10. 023.  719,00  дин.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         
_____________________ 
                                                                        
Укупно:.................................25. 987. 873, 00  дин.                                                                                                                   

 
 

ФОНД  ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 
                                                                                                                            

Ред.б
р.и 
шифр
а  

     ОПИС 

 

Дуг из предходне године Финансијски план  
за 2015.год 

0001 Управљање животном средином и природнин вредностима 
 

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

1 Ун 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. 700. 000, 00 
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.  
2 

ЗавЗавршетак ,унапређења, уређења и 
проширења зелених површина, код 
Гургусовачке куле, на излетишту 
Бањица и парк „88“ стабала“ са 
асвалтирањем припадајућих 
површина ; 

5. 060. 892, 00 
Дата сагласност 
Министарства 

5. 060. 892, 00 

3 Еколошки пројекти  по предлогу и 
захтеву установа за образовање 
 

                                  
    300. 000, 00  

 
 

 4 Еколошки пројекти по предлогу и 
захтеву удружења грађана за 
пројекте из области заштите 
животне средине 
 

 
                                                                     
    900. 000, 00 

 

 5  
Еколошки пројекти по предлогу и 
захтеву градских и сеоских месних 
заједница 
 

 
    300. 000, 00                       

  
    
 

6  
-Превентивно уређење 
привремене сеоске депоније са 
санацијом мањих дивљих 
депонија,  
-Изградњу дела одводног канала 
за атмосферске воде - кишнице, у 
сеоској месној заједници. 

 
 
 
    138. 389, 00  
Дата сагласност 
Министарства 

    138. 389, 00  

7 
 

 
Пројекти управљања отпадним 
водама и водоснабдевање у 
функцији заштите животне 
средине: 
 
6.1.Унапређење постојеће 
инфраструктуре ( дистрибуције 
воде ) и дефинисање зона 
санитарне заштите за нова 
налазишта вода  која се користе 
за водо снабдевање,   

 

 1. 000. 000,00 
 

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

 
      100. 000, 00      

  Свега:   10. 499.281, 00 

II 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 

 
2 

Пројекат,Туристичке организације 
општине Књажевац „САЈАМ 
ЗДРАВЕ  ХРАНЕ“  

 
 
   19. 200, 00 
Дата сагласност 
Мнистарства 
 

     19. 200, 00 

3 Пројекат туристичке организације,        54. 000,00 
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ПРОМОЦИЈА ХИДРОЛОШКОГ 
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БИГРЕН 
ПОТОК“ 

  54. 000, 00 
Дата сагласност 
Министарства 
 

 Свега:     273. 200, 00 

III Инвестициони програми и 
пројекти  
од значаја за побољшање  
квалитета животне средине 

 

 

1  Суфинансирање чишћења и 
отклањања недостатака на 
каптажама сеоских водовода и 
чесама и изградња и уређење 
јавне површине на простору 
пијаце ( атмосферска 
канализација, тезге и сл.) 

 

 5. 000. 000, 00 

3 Реконструкција каптаже у Лепени,  
 
 
 

 
 

62. 335, 00 
Дата сагласност 
Министарства 

      62. 335. 00 

 Свега:  5. 062. 335, 00 

0002 Управљање отпадом 
 
 

 
 

1 Средства за потрeбе 
организованог управљања 
отпадом (техничка и пројектна 
документација за санацију градске 
депоније, изградња рециклажних 
дворишта, претоварне станице, 
набавка контејнера за комунални 
отпад, санација и рекултивација 
дивљих депонија и сл.) 
 

 

 
 
4. 284. 154, 00 

2 Набавка једног возила са 
самоподизачем са уграђеном 
демонтабилном цистерном од 
5м3,  

 
 
4.688.903,00.са ПДВ-ом, 
Дата сагласност 
Министарства 
 
 

 4. 688. 903, 00. 
 

  
Свега: 

 
8. 973. 057, 00 

0003 Програми и пројекти праћења 
стања квалитета елемената 
животне средине 
 

 

 

1 Мониторинг у животној средини 
 

 
   100. 000, 00 

2 Третман и сузбијање штетних 
организама у животној средини : 
 
-комарци,  
 
-крпељи, буве  
 
-глодари на јавним површинама 

I 

 

  
  400. 000, 00 
 
  250. 000, 00 
 
  350. 000, 00 

3 Услуге информисања јавности о 
стању и квалитету животне 
средине и начину поступања у 

 
      10. 000, 00 
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циљу очувања исте , израда 
брошура, публикација и др. 
штампани материјали  и 
континуирано иновирање 
интернет презентације у дел 

4 Остале специјализоване услуге         30.000,00 

                                                             Свега:                                                                                 1. 140. 000,00 
 

0004 Заштита природних  
вредности и 
унапређење подручја са  
природним својствима 

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

1. Водопад Бигреног потока  и др. 
 

         40. 000, 00    

Свега:                                                          40. 000, 00    

 Укупн износ средстава за реализацију 
закључака из 2014.год.:                

10. 023. 719, 00 10. 023. 719, 00 

Укупн износ средстава за реализацију 
Програма за 2015.год:         

 15. 464. 154, 00 

 Укупн износ средстава  25. 987. 873, 00 

 
0001 – 0002 - 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 и 
установа за образовањње . 
 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања 
свести и популаризације заштите животне средине 
, Општинска управа, надлежно одељење 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. 
 
0003 -  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. 
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. 
 
0004 - Ови програми и пројекти ће се реализовати 

на основу исказане потребе субјеката на основу 
исказаног конкурса или 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 
надлежно одељење Општинске управе. . 
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Пријаве пројеката за финансирање или 
суфинансирање по основу расписаног конкурса, 
достављаће се надлежном одељењу Општинске 
управе, а комисија коју оформи Општинско веће 
вршиће избор Програма и Пројеката ако су у 
сагласности са предложеним Програмом 
коришћења средстава за 2015. годину. Одлуку о 
расписивању конкурса доноси Општинско веће на 
предлог надлежног одељења. 
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: 501-26/2015-09 
Дана: 03.06.2015.год.   

 Председник  
Општинског већа 

мр Милан Ђокић, с.р. 
 
Република Србија 
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 
Општинско веће 
Број: 06-46/2015-09 
03.06.2015. године 
К њ а ж е в а ц 
 

Општинско веће општине Књажевац, на 
седници одржаној телефонским путем дана 
03.06.2015. године, донело је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
Усваја се Програм коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине за 2015. годину, број 501-
26/2015-09 од 30.03.2015. године, осим у делу: 

 
- Активност предвиђена као „Унапређење, 

уређење и проширење зелених површина у 
функцији заштите животне средине (набавка 
машина за кошење траве, семена, садница, 
ђубрива, мобилијара, радови на припреми и 
уређењу одабраних локација и сл.)“ 

 
- Активност предвиђена као 

„...водоснабдевање у функцији заштите животне 
средине“, 

 
- Активност предвиђена као 

„Суфинансирање чишћења и отклањања 
недостатака на каптажама сеоских водовода и 
чесама и изградња и уређење јавне површине на 

простору пијаце (атмосферска канализација, тезге 
и сл.) 

 
- Активност предвиђена као „Третман и 

сузбијање: - глодари на јавним површинама“, које 
треба изоставити из Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине за 2015. године, а 
сходно допису Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, број 401-00-00948/2015-
09 од 21.05.2015. године 

 
- Закључак објавити у „Службеном листу 

општине Књажевац“. 
 
Закључак доставити: Одељењу за 

привреду и друштвене делатности и а/а. 
 

ЗАМЕНИК 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, 

др Љубица Николић, с.р. 

  



3.ЈУН 2015  „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 6  СТРАНА 6 

 

  

 С А Д Р Ж А Ј 
1 
 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ...................................................................................................1 
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник 

РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ:019 731 623 ФАКС:019 732 730 


