
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), 

члана 15. став 1. тачка 8. и члан 40. став 1 тачка 27. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, бр. 127/2018, 91/2019 и 22/2021) и 

Сагласности Министарства заштите животне средине број 401-00-1930/21-01 од 01.12.2022. године, 

 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 20.12.2022. године, донела је 

         

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ 

         

Редни број 

активности 

Програмска 

активност 

Сагласност 

Министарства 

заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма 

(датум 

издавања и 

број 

сагласности) 

Детаљан опис 

активности 

Циљ 

активности 

Надлежни 

за 

спровођење 

програмске 

активности 

 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности  

Извор 

средстава 

финансирања 

 Износ 

одобрених 

средстава 

за ову 

активност 

у  

претходној 

години  

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1 Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Мониторинг 

ваздуха 

Контрола 

квалитета 

ваздуха 

ОУОД  
            

50,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                  

50,000.00  

Управљање отпадом 

1 Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Чишћење 

дивљих 

депонија, канала 

и водотокова 

другог реда 

Рекултивација 

загађеног 

земљишта 

ЈКП 

"Дољевац" 

        

2,500,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

              

1,000,000.00  



2 Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Опремање ЈКП 

"Дољевац" 

Побољшање 

ефикасности и 

ефективности у  

заштити 

животне 

средине 

Општина 

Дољевац и 

ЈКП 

"Дољевац" 

        

3,500,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

              

6,000,000.00  

  Активност             
                             

-    

Контрола и управљање отпадним водама 

1 Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Mерење 

количина и 

испитивање 

квалитета 

отпадних вода - 

мониторинг 

1) провера 

усаглашености 

са граничним 

вредностима 

емисије 

загађујућих 

материја у води 

(у даљем тексту: 

ГВЕ) и 

ефикасности 

рада постројења 

за 

пречишћавање 

отпадних вода; 

2) утврђивање 

утицаја 

испуштених 

отпадних вода 

на пријемник; 

3) набавка и 

уградња уређаја 

и прикупљање 

података за 

вођење 

регистара у 

складу са 

 ЈКП 

"Дољевац" 

           

900,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                

600,000.00  



прописима у 

области вода и 

заштите 

животне 

средине. 

2 Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Изградња 

препумпне 

станице на 

канализационој 

мрежи у 

Малошишту 

Заштита  и 

смањење 

загађености 

подземних вода 

на територији 

општине 

Дољевац 

ЈКП 

"Дољевац" 

        

1,600,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                             

-    

  Активност         
                       

-    
  

                             

-    

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

1 Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Мониторинг 

воде на реци 

Јужној морави 

на улазу  и 

излазу са 

територије 

општине 

Дољевац 

утврђивање 

утицаја 

испуштених 

отпадних вода 

на пријемнику; 

Утврђивање 

утицаја 

испуштених 

отпадних 

вода на 

пријемник; 

           

100,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                

100,000.00  

  Активност             
                             

-    



  Активност             
                             

-    

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

  Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Одржавање 

јавних 

површина и 

садница 

насађених у 

оквиру 

пошумљавања 

дека теритирије 

општине 

Повећање 

зелених 

површина и 

површина под 

шумама 

ЈКП 

"Дољевац" 

           

200,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                             

-    

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    

Мере адаптације на климатске промене 

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    

Контрола и заштита земљишта 

  Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Анализа 

пољопривредног 

земљишта на 

територији КО 

Белотинац 

Смањење 

загађења 

пољопривредног 

земљишта 

угроженог 

атмосферским 

водама које 

долазе из правца 

нишке депоније 

 ООУД и 

ПССС Ниш  

            

50,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                  

50,000.00  

  Активност             
                             

-    



  Активност             
                             

-    

Контрола и заштита од буке 

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    

Контрола и заштита од нејонизирајућег зрачења 

  Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Мерење 

нејонизирајућег 

зрачења у зони 

базних станица 

оператера 

мобилне 

телефоније 

Смањење 

нејонизирајућег 

зрачења 

ОУОД - 

инспекција 

за заштиту 

животне 

средине и 

мобилни 

оператери: 

Теленор, 

Телеком и 

ВИП 

  

Оператери 

мобилне 

телефоније 

                             

-    

  Активност             
                             

-    

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

  Активност 

401-00-

1930/21-01 од 

01.12.2022.  

Реализација  

информативних  

и едукативних 

емисија на 

локалном радију 

о активностима 

у области 

заштите и 

унапређења 

животне 

средине на 

територији 

Информисање  

јавности о 

предузетим 

мерама од 

стране општине 

Дољевац и 

указивање на  

улогу грађана у 

заштити и 

унапређењу 

животне 

средине  

"Пресс 

компани" 

ОУОД,  

           

100,000.00  

Буџет 

општине 

Дољевац 

                

100,000.00  



општине 

Дољевац 

  Активност       2     
                             

-    

  Активност             
                             

-    

Остало 

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    

  Активност             
                             

-    
         

         

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А : 

Редни број Циљеви активности 

 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности  

Извор 

средстава 

финансирања 

 Износ 

одобрених 

средстава 

за ову 

активност 

у  

претходној 

години  

1 Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 
          

50,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

                

50,000.00  

2 Управљање отпадом 
     

6,000,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

           

7,000,000.00  

3 Контрола и управљање отпадним водама 
     

2,500,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

              

600,000.00  



4 Контрола и заштита површинских и подземних вода 
        

100,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

              

100,000.00  

5 Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 
        

200,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

                             

-    

6 Мере адаптације на климатске промене 
                       

-    
  

                             

-    

7 Контрола и заштита земљишта 
          

50,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

                

50,000.00  

8 Контрола и заштита од буке 
                       

-    
  

                             

-    

9 Контрола и заштита од нејонизирајућег зрачења 
                       

-    

 Оператери 

мобилне 

телефоније  

                             

-    

10 
Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне 

средине 

        

100,000.00  

 Буџет 

општине 

Дољевац  

              

100,000.00  

11 Остало 
                       

-    
  

                             

-    

У К У П Н О : 
     

9,000,000.00  

                                   

-    

           

7,900,000.00  

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Дољевац за 2023. годину ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Ниша". 

 

 

 

 

 

 

 

 



    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 
   

    Број 400-200    

    У Дољевцу,  20.12.2022. 

године 
   

   

 

 

 

 

 

           

   
ПРЕДСЕДНИК  

 

    Дејан Смиљковић, с.р. 

 


