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Година  XXXI    Бр. 8                         14. април 2022. године                        Бесплатан примерак 

 

 

 На основу чланa 100. став 3. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 

36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 – одлука УС,  14/16, 76/18, 95/18 – др. закон),  члана 7. Одлуке 

о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“ бр. 10/09 и 22/12 – измена) и члана 69. став 1. тачка 24) Статута општине Алексинац („Службени 

лист општине Алексинац“ бр. 29/18), по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне 

средине, Републике Србије бр.  401-00-00583/2022-02 од 05.04.2022. године, Општинско веће општине 

Алексинац на седници одржаној дана 14.04.2022. године доноси 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 

Редни 

број 

активнос

ти 

Програмска 

активности 

Детаљан 

опис 

активности 

Циљ 

активности 

Надлежни 

за 

спровође

ње 

програмс

ке 

активност

и 

Финансиј

ска 

средсттва 

потребна 

за 

реализаци

ју 

предвиђен

е 

активност

и 

Извор 

средстава 

финансира

ња 

Износ 

одобрени

х 

средстав

а за ову 

активнос

т у 

претходн

ој години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1. Мониторинг 

квалитета 

ваздуха 

  Мониторинг 

квалитета 

ваздуха у 

складу са 

Програмом 

контроле 

квалитета 

ваздуха на 

територији 

општине 

Алекснац за 

2022. год., 

који се 

реализује 

преко 

Института за 

рударство и 

металургију 

Бор и 

спровођење 

јавне набавке 

Праћење 

стања, 

конципирање 

мера за 

унапређење 

квалитета 

ваздуха, 

праћење 

ефеката 

предузетих 

мера и 

достављање 

података 

Агенцији за 

заштиту 

животне 

средине. 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове,  

Одељење 

за 

финансије 

и 

акредитова

на 

лаборатор

ија. 

3.000.000,0

0 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

01 – 

приходи из 

буџета 

1.000.000,0

0 

Динара 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

2.000.000,0

0 динара 

2.000.000,

00 

динара 
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за ову 

активност у 

2023. год.,  

како би 

мониторинг 

могао да 

почне да се 

врши 01. 

јануара 2023. 

године. 

 

2. Субвенционис

ање прелаза на 

чистије видове 

енергије 

Спровођење 

Јавног позива 

за  

суфинансира

ње замене 

постојећих 

индивидуални

х уређаја за 

грејање 

ефикаснијим 

уређајима за 

централно и 

етажно 

грејање  

 

Смањење 

загађења 

ваздуха из 

индивидуални

х извора 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове и 

Комисија 

за 

спровођењ

е Јавног 

позива 

3.000.000,0

0 динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

3.000.000,0

0 динара 

 

2.000.000,

00 

динара 

Управљање отпадом 

3. Уклањање 

неуређених 

депонија по 

предлогу 

надлежног 

органа 

Чишћење и 

санирање 

локација 

угрожених 

неконтролиса

ним 

одлагањем 

отпада по 

предлогу који 

сачињава 

Одељење за 

урбанизам и 

имовинско 

правне 

послове, 

поверава се 

уговором ЈКП 

''Комуналне 

услуге'' 

Алекснац, у 

складу са 

Одлуком о 

поверавању 

обављања 

послова овом 

ЈКП-у за 

2021. годину, 

а врши се под 

надзором 

Одељења за 

комунално 

грађевинске 

послове. 

 

Заштита и 

унапређење 

животне 

средине. 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове, 

ЈКП 

''Комуналн

е услуге'' 

Алекснац 

и 

Одељење 

за 

комунално 

грађевинск

е послове. 

5.000.000,0

0 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

01 – 

приходи из 

буџета 

5.000.000,0

0 динара 

 

 

5.000.000,

00 

динара 

4. Организација 

пражњења 

контејнера за 

одлагање 

Пражњење 

контејнера за 

одлагање 

кабастог 

отпада на 

Заштита и 

унапређење 

животне 

средине и 

превенција 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

2.500.000,0

0 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

2.500.000,

00 

динара 



 

 

Број  8    ________         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ        ____     14.април       2022. године                         страна   251 
 

кабастог 

отпада 

специфичним 

локацијама, 

по предлогу 

Одељења за 

урбанизам и 

имовинско 

правне 

послове, које 

се поверава 

уговором ЈКП 

''Комуналне 

услуге'' 

Алекснац у 

складу са 

Одлуком о 

поверавању 

обављања 

послова овом 

ЈКП-у за 

2022. годину, 

а врши се под 

надзором 

Одељења за 

комунално 

грађевинске 

послове. 

 

стварања 

неуређених 

депонија. 

правне 

послове, 

ЈКП 

''Комуналн

е услуге'' 

Алекснац 

и 

Одељење 

за 

комунално 

грађевинск

е послове. 

 

01 – 

приходи из 

буџета 

2.500.000,0

0 динара 

 

 

5. Израда 

надградње 

претходно 

обезбеђеног 

камиона за 

функцију 

аутоподизача 

за велике 

контејнере 

Израде 

надградње 

претходно 

обезбеђеног 

камиона за 

потребе ЈКП 

''Комуналне 

услуге'' 

Алексинац за 

функцију 

аутоподизача 

за велике 

контејнере од 

5m³ и 7m³ за 

одлагање 

кабастог и 

другог 

отпада. 

 

Унапређење 

капацитета  

ЈКП 

''Комуналне 

услуге'' 

Алексинац за  

пражњење 

контејнера за 

одлагање 

кабастог 

отпада у циљу 

превенције 

стварања 

неуређених 

депонија. 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове, 

ЈКП 

''Комуналн

е услуге'' 

Алекснац 

и 

Одељење 

за 

финансије. 

 

5.500.000,0

0 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

01 – 

приходи из 

буџета 

4.500.000,0

0 

Динара 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

1.000.000,0

0 динара 

 

0,00 

динара 

6. Обезбеђивање 

земљишта за 

проширење 

комплекса 

општинске 

депоније за 

потребе 

израде 

заштитног 

зеленог појаса 

Обезбеђивање 

наставка 

исплате 

накнаде за 

експроприсан

у 

непокретност 

за коју је 

Влада РС 

утврдила 

јавни интерес 

решењем 05 

бр. 465-

467/2021 од 

21.01.2021. 

године. 

Побољшање 

стања на 

општинској 

несанитарној 

депонији 

стварањем 

услова за 

израду 

заштитног 

зеленог 

појаса. 

Одељење 

за 

финансије. 

1.500.000,0

0 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

1.500.000,0

0 динара 

3.000.000,

00 

динара 
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7. Израда 

локалног 

Плана 

управљања 

отпадом.  

Обезбеђивање 

средстава за 

техничку 

обраду и 

штампање  

локалног 

Плана 

управљања 

отпадом, 

након 

окончања 

његове израде 

и усвајања. 

На основу 

идентификова

них проблема 

дефинисати 

циљеве у 

области 

управљања 

отпадом и 

развити и 

приказати 

мере и 

активности 

потребне за 

достизање тих 

циљева. 

 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове, 

Радна 

група за 

израду 

локалног 

Плана 

управљањ

а отпадом 

и  

Одељење 

за 

финансије. 

100.000,00 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

100.000,00 

динара 

700.000,0

0 

динара 

8. Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

за избор и 

уређење 

локација за 

постављање 

заједничких 

контејнера у 

Алексинцу 

Израда Плана 

размештаја 

посуда за 

сакупљање 

комуналног 

отпада и 

секундарних 

сировина у 

Алексинцу са 

одговарајућом 

пратећом 

техничком 

документациј

ом са 

предмером и 

предрачуном 

потребних 

радова за 

уређење 

конкретних 

локација. 

 

Унапређење 

система 

управљања 

комуналним 

отпадом у 

Алексинцу. 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове, 

ЈКП 

''Комуналн

е услуге'' 

Алекснац 

и 

Одељење 

за 

финансије. 

 

400.000,00 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

400.000,00 

динара 

0,00 

динара 

9. Уређење 

локација за 

заједничке 

контејнере за 

комунални 

отпад у 

Алексинцу 

Извођење 

радова на 

уређењу 

локација за 

заједничке 

контејнере за 

комунални 

отпад у 

Алексинцу 

према  Плану 

размештаја 

посуда за 

сакупљање 

комуналног 

отпада и 

секундарних 

сировина у 

Алексинцу 

који ће бити 

израђен и 

усвојен у 

2022. год. 

 

Унапређење 

система 

управљања 

комуналним 

отпадом у 

Алексинцу. 

Одељење 

за 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове, 

Одељење 

за 

финансије 

и извођач 

коме буду 

поверени 

радови 

 

1.484.243,0

0 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

1.484.243,0

0 динара 

0,00 

динара 

Контрола и заштита од буке 

10. Мониторинг 

буке 

Мониторинг 

буке у 

Праћење 

стања, 

Одељење 

за 

300.000,00 

динара 

Накнада за 

заштиту и 

0,00 

динара 
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Овај програм објавити у „Службеном листу општине Алексинац“. 

 

II/01 Број: 5010-12 

У Алексинцу 14.04.2022. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ                 

                                                                                                                                                                              

Председник                                                                                                                                                                                          

Далибор Радичевић, с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 
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Алексинац. 

акустичким 

зонама у 

Алексинцу у 

складу са 

годишњим 

Програмом 

мониторинга 

буке у 

Алексинцу 

који ће бити 

усвојен у 

2022. години. 

конципирање 

мера за 

унапређење 

заштите од 

буке, праћење 

ефеката 

предузетих 

мера и 

достављање 

података 

Агенцији за 

заштиту 

животне 

средине. 

урбанизам 

и 

имовинско 

правне 

послове,  

Одељење 

за 

финансије 

и 

акредитова

на 

лаборатор

ија. 

унапређење 

животне 

средине 

 

13 – 

нераспоређ

ени вишак 

прихода из 

претходних 

година 

300.000,00 

динара 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 


