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1. 

На основу  члана 100. став 3. Закона о  заштити 

животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 - 

др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – ослука УС и 14/2016 ), 

члана 4. Одлуке о оснивању фонда за заштиту животне 

средине општине Бољевац ( Сл.лист општине Бољевац бр. 

11/09) члана 71. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац, број 1/08,  25/15, 26/17 и 40/17) 

Сагласности Министарства заштите животне средине бр. 

401-00-00323/2018-02 од 16.03.2018. године, Општинско 

веће општине Бољевац на седници одржаној 11. 05. 2018. 

године,  донело  је                                      

 

 

Предлог измена и допуна  Програма  коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2018. годину 

 

o Овим  Програмом се утврђује намена коришћења 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 

2018. годину. 

o Све поменуте активности су предвиђене Акционим 

планом Програма заштите животне средине општине 

Бољевац  2015-2020 године.  

o За реализацију Програма планирају се средства 

прикупљена од  Посебне накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине на територији општине Бољевац.  

o Процена  прихода  од средстава посебне накнадa за 

заштиту и унапређење животне средине за 2018. године је 

6.000.000,00. Како тај износ није довољан за реализацију 

планираног  Програма, додатна средстава биће обезбеђена 

из других буџетских прихода, из пројеката који се 

финансирају из Зеленог фонда или из других  средстава.     

o План реализације приказан је табеларно 

 
  Планирана  средства  са ПДВ-ом) 

 

               

 

План реализације 

средстава 

 

 

Средства буџетског фонда 

Средства из 

Зеленог 

фонда или 

других извора 

 

 

Укупно 

I Управљање 

заштитом 

животне средине   

 Такса од 

посебне 

накнаде 

Остали 

приходи 

  

1. Спровођење 

активности 

промотивног 

еколошког 

понашања (сађење 

дрвећа и другог 

зеленила, 

активности на 

заштити посађених 

биљака, 

чишћење...)  

 

100.000,00 

 

 

  

100.000,00 

II Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

 

    

3. Обезбеђивање 

мерења параметара 

животне средине  ( 

ваздуха, 

водотокова, 

земљишта ...) 

 

100.000,00 

 

 

  

100.000,00 

III Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

    

4. Набавка металних, 

пластичних 

контејнера и канти 

за комунални и 

селектовани отпад   

300. 000,00 

 

 2.750.000,00 3.050.000,00 

5. Набавка смећара – 

камиона за 

извожење смећа 

4.000.000,00 2.650.000,00  6.650.000,00 

6. 

 

Чишћење дивљих 

сметлишта на 

територији 

општине и уређење 

несанитарне 

1.500.000,00   1.500.000,00 

депоније 

                                                                        6.000.000,00 2.650.000,00   

 

УКУПНО: 8.650.000,00 

 

 Процена прихода 

од средстава 

посебне накнадa за 

заштиту и 

унапређење 

животне средине за 

2018. год 

 

6.000.000,00 
  

 Други приходи 

средстава 

општинског буџета 

2.650.000,00 

 

  

 Додатна средства 

из других 

буџетских прихода, 

из пројеката који се 

финансирају из 

Зеленог фонда или 

из других  

средстава.   

 2.750.000,00  

                       

УКУПНО: 

 

8.650.000,00 

 

2.750.000,00 

 

11.400.000,0

0 

 

o Након усвајања предлога  Програма  од стране 

Општинског већа општине Бољевац, прибавити сагласност 

Министарства заштите животне средине Републике Србије. 

o По прибављеној сагласности  Програм  коришћења 

средстава буџетског фонда огласити у Службеном листу 

општине Бољевац   

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-32 / 2018-II/15 

Бољевац, 11. 05. 2018. године 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         др Небојша Марјановић,с.р. 

 


