На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), члана 7-12
Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Дољеваца («Сл. Лист
града Ниша, бр.34/2010) и члана 15. став 1. тачка 8. и члан 40. став 1 тачка 27. Статута
општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, бр. 127/2018) и сагласности Министарства
заштите животне средине, број: 401-00-1165/2019 од 06. 12. 2019. године,
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 17. децембра 2019. године,
донела је
Програм
коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини
Дољевац за 2020. годину
I - Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава
за активности које се у 2020. 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, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и
95/2018), члана 81. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС"бр. 36/2009, 88/2010,
14/2016 и 95/2018) 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 заштиту и унапређење животне средине
које загађивач плаћа, у складу са члановима 99 до 139 Закона о накнадама за коришћење
јавних добара ("Сл. гласник рс", бр. 95/2018 и 49/2019) и Уредбом о критеријумима за
одређивање активности које утичу на Животну средину према количини загађења,
односно Степену негативног утицаја на животну средину који Настаје обављањем
активности, износима накнада, Условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено
умањење, као и критеријумима који су од значаја За утицај физичких лица на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 29/2019 и 55/2019)
3) средстава остварена у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне
средине на територији општине Дољевац, (“Сл.лист града Ниша“ бр. 71/2009)
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 користиће се за финансирање
следећих активности:
1 Израда пројектно-техничке документације за пречишћавање отпадних
1.000.000
вода на територији општине Дољевац
Израда
пројектно
техничке
документације
за
изградњу
отворених
и
2 затворених атмосферских канала на територији општине Дољевац
600.000
3
3
5
4

6

7

Изградња канала за одвођење атмосферских вода у Шарлинцу
Уклањање неуређених депонија и сметлишта на територији
општине Дољевац и чишћења корита речних токова, потока, канала
- од комуналног отпада, шибља и растиња
Заснивање и оджавање дугогодишњих засада и пошумљавање на
територији општине Дољевац
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)
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 наведениРеализација законом утврђених обавеза
јединице
локалне самоуправе у области мониторинга:
праћење квалитета ваздуха,
праћење и прогноза аерополена,
праћење нивоа комуналне буке,
праћење квалитета површинских вода,
праћење квалитета подземних вода,
праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,
праћење електромагнетског зрачења,
 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.
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
Средине
и предузетим активностима на њеном побољшању
Укупно:

3.000.000
1.500.000
320.000

1.000.000

600.000

100.000
8.120.000

IV - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Укупни приходи у 2020. години, планирају се у износу од 8.120.000,00 динара и то:
Конто
1

Назив конта
2
Укупни приходи ( дин.)
Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине
Tекући буџетски приходи - ненаменски

714562
700000

План за 2020. годину
Извори средстава
Структура
3
4
8.120.000
100
1.900.000
6.220.000

23,40
76,60

Економ.
Класиф.

Позиција

Функција

Програмска Класиф.

Глава

Раздео

Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су нацртом Одлуке о буџету
Општине Дољевац за 2020. годину бр.400-168 од 31.10.2019. године, у разделу 5. Општинска
управа, програмска класификација 0401, функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту.

Опис

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

04010001

Управљање заштитом животне средине

423

Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Услуге по уговору

424

560

Средства
из буџета и
пренета
неутрошен
а средства

Средства из
осталих
извора

Укупна
јавна
средства

100,000

100,000

Специјализоване услуге

1,500,000

1,500,000

451

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1,920,000

1,920,000

511

Зграде и грађевински објекти

4,600,000

4,600,000

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

8,120,000

8,120,000

8,120,000

8,120,000

01

Функција 560:
Извори финансирања за Програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета

8,120,000

8,120,000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

8,120,000

8,120,000

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 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: 400-167
У Дољевцу, 17.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Смиљковић

