
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС",бр.135/04, 36/09, 72/2009 и 43/2011 ), члана 7-12 Одлуке о буџетском фонду  за заштиту 

животне средине општине Дољеваца («Сл. Лист града Ниша, бр.34/2010) и члана 16. став 1. 

тачка 11.  Статута  општине Дољевац  («Сл. лист Града Ниша, бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 

32/2012, 70/2012, 53/2013 и 9/2014), a на основу сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине број 401-00-03448/2014-09 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 31.03.2015.године, доноси 

 

 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА  2015. ГОДИНУ 

 

 

 

          I - Овим  Програмом  утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава 

за активности које се у 2015. години планирају у области заштите и унапређења животне 

средине на територији општине Дољевац, у складу  са  Законом  о заштити  животне средине  

("Службени гласник РС",бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 43/2011), члана 81. Закона о  

управљању отпадом ("Сл. гласник РС"бр. 36/2009 и 88/2010) и другим посебним законима из 

области заштите животне средине. 

 

          II - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Средства за заштиту и унапређење животне средине обезбеђују се из: 

 1) апропорција обезбеђених  у оквиру буџета општине Дољевац, за текућу годину; 

 2) дела наменских средстава  од накнаде  за загађивање животне средине  које загађивач 

плаћа, у складу са чланом, 85. и 85а, изменама и допунама  Закона о заштити животне средине; 

 3) средстава остварена од накнаде  у складу са чланом 87. Закона о заштити  животне 

средине  и Одлуком  о накнади за заштиту и унапређење животне средине, 

 4) прихода остварених на основу  међународне, регионалне и локалне сарадње  и 

сарадње са републичким органима  на програмима, пројектима  и другим активностима у 

области  заштите животне средине; 

 5)  прилога, донација, поклона и помоћи, 

 6) средстава остварених  на конкурсима  (домаћим и иностраним) за програме и 

пројекте  и 

 7) других извора у складу са  Законом. 
 

 

 III - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

Средства за заштиту и унапређење животне средине користе се за финансирање: 

 

1) Израда пројектно-техничке документације за уређење простора одређеног за 

складиштење грађевинског отпада  ................................................................................ =100.000; 
 

2) Делимичног чишћења корита речних токова, потока, канала - од комуналног 

отпада, шибља и растиња,  у циљу заштите од поплава  ....................................  =500.000; 

 

3)  Уклањање неуређених депонија и сметлишта на територији општине Дољевац 

……………….. ...................................................................................................... =500.000; 

 



4) Набавка  опреме за огранизовано  управљање чврстим отпадом у складу са Законом 

о управљању отпадом (набавка и уградња стубних металних канти, набавка 

мрежастих контејнера за пет амбалажу, набавка соло-канти, набавка металних 

контејнера 1,1 m3, 5 m3 и 7m3. Набавка и опремање возила за одвоз контејнера од 5 и 7 

m3)....................................................................................................................................=1.000.000; 

 

5) Финансирање програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг) на 

територији општине Дољеваци других пројеката и програма у области заштите животне средине 

који су обавеза локалне самоуправе а нису на другом месту наведени.................................=500.000. 

Реализација законом утврђених обавеза јединице локалне самоуправе у области 

мониторинга: 

а) праћење квалитета ваздуха, 

б) праћење и прогноза аерополена, 

в) праћење нивоа комуналне буке, 

г) праћење квалитета површинских вода, 

д) праћење квалитета подземних вода, 

ђ) праћење ултраљубичастог (UV) зрачења, 

и) праћење електромагнетског зрачења, 

ј) праћење квалитета земљишта, 

 

За реализацију наведених програма и пројеката закључиваће се уговори са овлашћеним 

стручним и научним организацијама и установама, а у складу са прописима. 

 

6) Образовних активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, у 

циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине..................................................................................................................................... =50.000; 

 Општина ће самостално или у сарадњи са другим организацијама и службама, школама, 

стручним и научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, 

организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама из области заштите и 

унапређења животне средине и обележавањем за заштиту животне средине, значајних догађаја 

и датума: 

 

7) Других превентивних и санационих програма и пројеката, који подстичу развој 

руралног подручја ............................................................................................................... =100.000; 
Оствареним средствима финансираће се или суфинансирати програми и пројекти који ће бити 

реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона o заштити животне 

средине као и активностима и пројектима којима ће се унапредити стање животне средине на 

територији општине Дољевац и то: 

а) пројекти јавних предузећа, установа и удружења грађана којима се 

унапређује стање животне средине, 

б) програмске активнисти месних заједница на уређењу зелених површина у функцији 

спорта и рекреације, која су уређена и изграђенa средствима месних заједница 

в) активности ловачких и риболовачких удружења на заштити и унапређењу стања животне 

средине, 

г) активности на озелењавању школских дворишта  

д) Суфинансирање акција Министарства животне средине и просторног планирања, чији је 

циљ употреба биолошких средстава која су нешкодљива за човека, друге организме и животну 

средину, чиме се штити околина и доприноси смањењу загађења (финансирање извођења 

акције сузбијања ларви комараца, ..и сл.); 

 

8) Информисања и објављивања података о стању и квалитету животне Средине и 

предузетим активностима на њеном побољшању .......................................................... =50.000.  
 

 

 



 

 

 

IV -  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
Укупни приходи у 2015-ој години, планирају се у износу од 2.800.000,00 динара и то: 

Конто Назив конта 
План за 2015 

годину 
Струк. % 

1 2 3 4 

 УКУПНИ ПРИХОДИ ( ДИН.) 2.800.000 100,00 

714562 
НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
2.000.000 71,43 

733150 

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА 

ОПШТИНА  

800.000 28,57 

 
Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Општине 

Дољевац за 2015. годину (”Сл. лист града Ниша’’број 111/2014 и 14/2015), у разделу 3. 

Општинска управа, ПРОГРАМ 6 и ф-ја 560 – Заштита животне средине, на позицијама 67., 68. и 

69: 

 

3 12          ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

  
0401  

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
ПА 0001 

   

Управљање заштитом животне средине и 

природних вредности    

  

 560 

  

Заштита животне средине некласификована на 

другом месту 

   
    

67 424 Специјализоване услуге 1,000,000 
 

1,000,000 

    
68 426 Материјал 800,000 

 
800,000 

    
69 512 Машине и опрема 1,000,000 

 
1,000,000 

      
Извори финансирања за функцију 560:       

     
01 Приходи из буџета 2,800,000 

 
2,800,000 

      
Функција 560: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања за пројектну активност 0001:       

     
01 Приходи из буџета 2,800,000 

 
2,800,000 

      
Свега за пројектну активност 0001: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања за Главу 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 2,800,000 

 
2,800,000 

      
Свега за Главу 13: 2,800,000 0 2,800,000 

          
 

 

V -  Финансирање, односно суфинансирање наведених активности вршиће се у зависности 

од прилива средстава.. 

Председник општине Дољевац,  овлашћен  је за располагање средствима, а одељење за 

привреду и финансије одговорно је за законито и наменско  коришћење средстава за заштиту и 

унапређење животне средине. 

   . 

 

 

 



 

VI -  Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Ниша'' 

 

Број: 400-141 

У Дољевцу, 31.03.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

 

            Томислав Митровић 

 


