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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04,
36/09 и 36/09 - др. закон, 72/09 - др.закон и 43/011 –
одлука УС ,14/16, 76/18,95/18-др.закон и 95/18др.закон ), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“ бр: 15/09) и члана 51.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр.6/19) а у складу са Програмом
заштите животне средине општине Књажевац за
период 2016-2020 („Сл. лист општине Књажевац“,
број
31/16),
уз
прибављену
сагласност
Министарства заштите животне средине, РС , бр.
401-00-666/20-02 од 22.06.2020 године, Општинско
Веће општине Књажевац на седници одржаној дана
10.07.2020 године донело је,
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2020 ГОДИНУ
Законом о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон и 43/011 – одлука УС, 14/16,
76/18,95/18-др.закон и 95/18-др.закон ), уређује се
интегрални систем заштите животне средине
односно остварују се права човека на живот и
развој у здравој средини, а самим тим и
уравнотежен однос привредног развоја и животне
средине. Јединица локалне самоуправе доноси
програм заштите животне средине на својој
територији у складу са својим интересима и
специфичностима.
Овим програмом утврђују се планирани приходи
и намена коришћења средстава за активности,
програме и пројекте, који сe планирају у области
заштите и унапређења животне средине за 2020.
годину.
За
реализацију
програма
коришћења
средстава буџетског фонда користиће се
средства из следећих извора прихода:
1) Од накнаде за заштиту и унапређење животне
средине
(на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2.
Закона о заштити животне средине) за 2020 годину
у износу ....укупнo__ 6. 000. 000, 00 динара.

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
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Ред. бр.
и
шифра
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СТРАНА 2
Износ одобрених
средстава за ову
активност /динара

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

0001

I

1

0005
1

Управљање заштитом животне средине
(информисање, едукација, промоција и популаризација заштите
животне средине )

Едукативни програми и пројекти у циљу јачања свести о значају
заштите животне средине,
„Новогодишњи Еко сајам „
Јединица локалне самоуправе као субјект система заштите животне
средине има обавезу да подстиче, усмерава и јача свест о значају заштите
животне средине на локалном нивоу, у смислу чл. 4, 5. и 6. Закона о
заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04,и 36/09, 36/09др. закон, 72/09-др. закон 43/11 одлука УС и 14/16, 76/18,95/18-др.закон и
95/18-др.закон).Ова активност је планирана и Програмом заштите животне
средине општине Књажевац за период 2016-2020 („Сл. лист општине
Књажевац“, бр. 31/16).
Активност је такмичарског карактера са темама из области заштите животне
средине. У такмичењу учествују деца предшколског и школског узраста до
четвртог разреда.
Циљ: Унапређивање информисаности и подизања нивоа еколошке свести
појединаца, група и друштва у целини, ради укључивања у решавање
проблема и питања заштите животне средине, кроз промотивне и
едукативне активности .
Један од начина популаризације заштите животне средине је и ова
планирана активностн, имајући у виду да је низак ниво еколошке културе и
да је неопходно формирање друштва, еколошки одговорног понашања на
свим нивоима и у свим сферама.
Надлежани за реализацију активности су:
-Општина Књажевац и
-Туристичка организациј акањажевац

1. 100.000 динара

Управљање отпадом
1.1.Превентивно засипање несанитарне градске
земље, која се налази на око 500м од града

депоније

слојем

Набавка, превоз и истовар земље, рад механизације на разастирању и
сабијању земље у слојевима до 30цм,рад цистерне на превоз воде и
квашење ради бољег разастирања и сабијања, набавка и уградња
биолошког средства “Алго компостер“ у превентивне сврхе на спречавању
појаве пожара при високим спољним температурама.
Циљ: Заштита животне средине спречавањем настанка пожара до
изградње трансфер станице и потпуне санације и рекултивације градске
депоније и преласка на регионални ниво управљања отпадом.
Надлежани за реализацију активности су:
-Општина Књажевац и
-ЈКП „Стандард“Књажевац
1.2. Израда спољног водовода на градској депонији
Ову активност потребно је рализовати од ул. Спасоја Милкића до локације
трансфер станице на кп.бр.3415/1 КО Књажевац у дужини од око 570м,
пречник ТПЕ цеви 110 мм ( земљани радови, монтажни радови и бетонски
радови са набавком материјала и делова )
Циљ: Стварање услова за изградњу и рад Трансфер станице за управљање
неопасним отпадом по Одлуци Владе Републике Србије.
Надлежани за реализацију активности су:
-Општина Књажевац и
-ЈКП „Стандард“Књажевац
Укупан износ средстава за реализацију планираних активности у 2020 годину.

1.1

4.500.000,00

1.2.

1.400.000,00

6.000.000,00 динара
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0001- позиција I, тачка 1: Средства наведена у
табеларном прегледу на овој позицији биће
додељена на основу акта Општинског већа;
0005 –Тачка 1, под тачка 1.1. : Средства наведена
у табеларном прегледу на овој позицији биће
додељена на основу акта Општинског;
-Тачка 1, под тачка 1.2: Средства наведена у
табеларном прегледу на овој позицији биће
додељена на основу акта Општинског већа и
закљученог Уговора
у складу са позитивним
законским прописима.
Финансирање, програмских активности из овог
програма вршиће се у зависности од прилива
средстава прикупљених у складу са Одлуком о
буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Књажевац.
У колико се приходи не остварују у планираном
износу Председник општине одређује приоритетне
активности на предлог Општинског већа.
Стручне и административно техничке послове за
реализацију
програма
спроводи
надлежно
одељење за животну средину, Општинске управе
Књажевац.
Општинско веће може бити наручилац израде
програма или пројеката.
Надлежно Одељење за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода,
Општинске управе
Књажевац одговорно је за
контролу и управљање средствима буџетског
фонда .
На крају периода 1. јануар – 31. децембар,
2020године, неискоришћена средства Буџетског
фонда преносе се у наредну годину и користе у
складу са Закључцима општинског већа и Програм
коришћења
средстава
Буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у („ Сл. лист општине Књажевац“), по
претходно прибављеној сагласности надлежног
Министарства.
Број: 501- 40 /2020-09
Дана: 10.07.2020године
Књажевац
Председник Општинског већа
мр Милан Ђокић, с.р.

Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће
Број: 501-40/2020-09
Дана: 10.07.2020. године
Књажевац
Општинско веће општине Књажевац, на
седници одржаној дана 10.07.2020 године,
разматрајући Предлог програма
коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту и
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унапређење животне средине за 2020. годину,
донело је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.

Усваја се Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење
животне средине за 2020. годину, бр. 50140/2020-09 од 12.06.2020 године,
уз
прибављену Сагласност
Министарства
заштите животне средине РС, бр. 401-00 666/2020 - 02 од 22.06.2020 године.

2.

Закључак са Прогрмом објавити у
„Службеном листу општине Књажевац“.

3.

Закључак доставити: Одељењу за
привреду и друштвене делатности,
Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних
прихода и а/а.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
мр Милан Ђокић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник
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