СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2021.

Број: 13.

Кнић, 14.07.2021.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021.ГОДИНУ

КНИЋ, ЈУЛ 2021. године

Страна 2. – Број 13.

Службени гласник општине Кнић

14.07.2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 13.07.2021. године, на основу
члана 68.став 1. и члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр.135/04,
бр. 36/09 – др.закон, бр.72/09 – др.закон, бр.43/11 – одлука УС, бр.14/16, бр.76/18 и бр.95/18 –
др.закон ), чл.139. Закона о накнадама за коришћење Јавних добара (,,Сл. гласник РС“ бр.95/2018,
49/2019, 86/2019 и 156/2020 – усклађени динарски износи ), чл. 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник", бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) ,
чл.58.став 1. тачка 6. Статута општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић”, бр.1/19 ), чл. 38. и чл. 39.
став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић”, бр.1/08),
Правилника о обрасцу Програма коришћења средстава буџетског фонда и Извештаја о коришћењу
средстава буџетског фонда, начину и роковима њиховог достављања (,,Сл.гласник РС“, бр.80/2019) и
Сагласности Министарства заштите животне средине бр.401-00-00261/2021-02 од 17.02.2021. године,
донело је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности
које се током 2021. године планирају у области заштите, унапређења и очувања животне средине.
Одлуком о буџету општине Кнић за 2021.годину планирана средства за ове намене су у укупном
износу од 3.000.000,00 динара.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Програма користиће се за:
1. Прикупљање отпада на сеоском подручју – планирана средства у износу од
динара.

3.000.000,00

Док се организовано сакупљање отпада не успостави у рубним деловима сеоских месних
заједница и даље ће се користити контејнери за отпад од 1,1 м3 у деловима насеља са мањом
концентрацијом домаћинстава, раскрснице путева, подручја на границама са суседним општинама и
слично. Вршиће се превоз кабастог и другог неопасног отпада који ће бити прикупљен у пунктовима у
центрима већих месних заједница.
На обалама акумулације ,,Гружа“ уз општинске путеве биће постављени контејнери за отпад од
1,1 м3.
Сакупљање и превоз отпада вршиће ЈКП ,,Комуналац“ – Кнић, према ценовнику који
одобрава Општинско Веће општине Кнић.
Члан 3.
Финансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са приливом наменских, уступљених средстава у складу са Законом о заштити
животне средине ( ,,Сл. гласник РС”, бр.135/04, бр. 36/09 – др.закон, бр.72/09 – др.закон, бр.43/11 – одлука
УС, бр.14/16, бр.76/18 и бр.95/18 – др.закон ) и реализованим средствима од наплате такси на основу
Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић”,
бр. 28/2017).
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Члан 4.
Реализацију програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза спроводиће Општинска
управа општине Кнић – Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине и Одељење за
финансије и Буџет.
Члан 5.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, објавиће се у ,,Службеном гласнику општине
Кнић”.

Број: 501-189/2021-07
У Книћу: 13.07.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Срећко Илић с.р.
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Издавач : Општина Кнић, 34240 Кнић  Главни и одговорни уредник Татјана Буђевац,
мастер дипломирани правник, секретар Скупштине општине Кнић
 Телефони : Редакција 034/511-242, Служба претплате 034/511-242
 Жиро рачун 840-61640-40  Штампа : Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић
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