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 На основу члана 64. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 9/2015-пречишћен 

текст), члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Неготин“ бр. 23/08 и 35/2014), 

а у вези члана 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011-др. закон) и тачке 3. Одлуке о 

распуштању Скупштине општине Неготин и образовњу Привременог органа општине Неготин(„Службени 

гласник РС“, бр. 96/2017), Привремени орган општине Неготин, на седници одржаној 19.01.2018.године, 

донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на 

територији општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“ бр. 4/2016) у члану 31. тачка 7. после речи 

„гостовањима“ ставља се тачка, док се бришу речи „која се, у једном правцу, дужа од 100 км. за сениорске 

екипе, а за млађе категорије на свим гостовањима“. 

 У истом члану после тачке 10. додаје се нова тачка која гласи: 

 „11.Материјални трошкови (гориво, аутобуске карте, канцеларијски материјал, телекомуникацоне 

услуге, електрична енергија). 

 

Члан 2. 

 У члану 32. брише се „ и 10.“ и додаје се:“,10 и 11.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 33. брише се „и 9.“ и додаје се: „ ,9, 10 и 11.“ 

 

Члан 4. 

 У члану 39.у делу за сениорске екипе брише се „ и 10.“ и додаје се: „“,10 и 11.“ 

 

Члан 5. 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

Број:401-44/2018-I/08 

Дана:19.01.2018.године 

Н е г о т и н 

 

 

 

    ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

         ПРЕДСЕДНИК 

    Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), 

члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени 

гласник РС" бр. 18/16)  и члана 42. Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, бр.9/2015-пречишћен 

текст), тачка 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању Привременог органа општине Неготин 

(“Службени гласник РС”, бр. 96/17),  Привремени орган општине Неготин, на седници одржаној дана  19.01.2018. године, 

донео је: 

 

 

О Д Л У К У  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Неготин које се финансирају из средстава 

наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2018. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. годину, у висини, под 

условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, 

Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима за 2018. годину. 

 

Члан 2.  

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Неготин за 2018. годину у области пружања услуга социјалне 

заштите предвиђених у разделу 5, програм 11 - социјална и дечија заштита 0901, програмска активност - једнократне 

помоћи и други облици помоћи 0901-0001, ф-ја 090 - социјална заштита некласификована на другом месту, Одлуке о 

буџету („Службени лист општине  Неготин“ број: 31/2017) у укупном износу од 16.982.000,00 динара, распоређују се и 

користе на начин исказан у следећој табели: 

 

 

 

Табела 1. 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава наменског 

трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по услузи 

из средстава наменског 

трасфера за 2018. годину 

Учешће ЈЛС по услузи 

из сопствених извора -

прихода 

1) Дневни боравак  2.200.000,00 дин   

2) Помоћ у кући  3.315.164,79 дин   

3) Свратиште     

4) Становање уз подршку     

5) Персонална асистенција     

6) Лични пратилац детета     

7) Прихватилиште      

8) Предах смештај     

9) СОС телефон за жене са искуством насиља     

  

 Укупно 5.515.164,79 дин  
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Табела 2. 

Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се финансирају из 

средстава наменског трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по услузи 

из средстава наменског 

трасфера за 2018. годину 

Учешће ЈЛС по услузи из 

сопствених извора -

прихода 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

     

Укупно   

 

 

 

Табела 3. 

Установе за домски смештај у трансформацији Укупан износ по услузи 

из средстава наменског 

трасфера за 2018. годину 

Учешће ЈЛС по услузи из 

сопствених извора - 

прихода 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

     

Укупно   

 

Члан 3. 

     Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 

2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.  

           Члан 4. 

                 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у "Службеном листу општине 

Неготин".  

 

 

Број: 401-45/2018-I/08 

19.01.2018. године 

Н е г о т и н 

                                                      ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                                                             ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                              

                                                Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон 

и 101/2016-др-закон), члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

72/2009-др.закон, 43/2011 и 14/2016) и члана 42. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) и тачке 3. Одлуке о распуштању  Скупштине општине Неготин и 

образовању Привременог органа општине Неготин („Службени гласник РС“, бр. 96/2017) Привремени орган 

општине Неготин на седници одржаној дана 19.01.2018. године,  д о н е о    ј е 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 ДОНОСИ СИ Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Неготин за 2018. годину, на који је Министарство  заштите животне средине Републике Србије дало 

сагласност број 401-00-00026/2018-02 од 15.01.2018.  године.  

 

Члан 2. 

 

 Саставни део ове Одлуке чини Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Неготин за 2018. годину. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

 

 

Број: 415-2/2018-I/08 

19.01.2018. године 

Н е г о т и н 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/2004, 

36/2009 и 72/2009 – др.закон, 43/2011, 14/2016), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Неготин 

и образовању Привременог органа општине Неготин ("Службени гласник РС", број: 96/2017), члана 29. 

Пословника Привременог органа општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број: 19/2017) и акта 

Министарства заштите животне средине Републике Србије о давању сагласности на предлог Програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 

2018.годину,Привремени органа општине Неготин на седници одржаној дана 19.01.2018. године, д о н ео   ј е  

 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 

2018.годину утврђује се намена и начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, 

која су утврђена Одлуком о  буџету општине Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, бр.31 

/2017).  

 

II 

Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, утврђена  Одлуком о  буџету 

општине Неготин за 2018.годину, користе се наменски за финансирање активности, чија је реализација 

почела у претходном периоду, финансирање  осталих активности у области заштите животне средине, које су 

прописане као законска обавеза локалне самоуправе као и за финансирање активности предвиђених 

локалним стратешким плановима и програмима из области заштите животне средине.  

   

III 

У поступку коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин примењују 

се принципи законитости, јавности у раду и доношењу одлука, објективности, ефикасности и одговорности. 

 

IV 

Одлуком о  буџету општине Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, бр.31/2017) средства 

Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, у разделу Заштита животне средине –

функционална класификација 560, планирана су у укупном износу од 57.000.000 динара.  

V 

Средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин,  која су планирана Одлуком о  

буџету општине Неготин за 2018.годину у укупном износу од 57.000.000 динара,  користиће се за 

финансирање активности на следећи начин: 

 

 

421000 

423000 

Стални трошкови .......................................................            5.000,00 

Трошкови платног промета 

Услуге по уговору --------------------------------------------      95.000,00 

1) Информисање и објављивање података о стању и квалитетеу животне 

средине и предузетим мерама; 

У смислу члана 78.Закона о заштити животне средине органи јединице локалне 

самоуправе дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно 

обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате 

у оквиру мониторинга загађујуће материје и емисије, као и мерама упозорења 

или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи. 

Обавеза обавештавања јавности у области заштите животне средине дефинисана 

је и Законом о процени утицаја на животну средину и другим посебним законима 

из ове области. 

Информисање јавности је изузетно важно у подизању свести грађана о значају 

заштите животне средине. 
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Путем локалних медија емитовале би се не само информације које су одређене 

законима, него и сви садржаји и форме на тему заштите животне средине који 

треба да допринесу подизању нивоа еколошке свести. 

2) Услуге штампања еколошких водича, брошура, плаката, летака и другог 

едукативног и промотивног материјала; 

3) Набавка стручне литературе; 

424000 Специјализоване услуге---------------------------------------------                40.200.000,00 

1) Услуге израде документације неопходне за израду програма, планова и 

пројеката из области заштите животне средине; 

Садржај и период важења програма, планова и пројеката дефинисан је посебним 

законима и другим прописима из области заштите животне средине. У 

зависности од документа за који је донета одлука да се приступи његовој изради, 

неопходно је обезбедити услуге без којих је немогуће ефикасно планирање, како 

услуге израде основних евиденција ( базе података) применом савремених 

информационих технологија, тако и услуге израде потребних стручних анализа и 

процена. 

2) Контрола и праћење стања животне средине (мониторинг) 

Члан 69 Закона о заштити животне средине дефинише да јединица локалне 

самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује 

континуирану контролу и праћење стања животне средине (мониторинг). 

Садржина и начин вршења мониторинга је дефинисана одредбом члана 

70.Закона.  

➢ Мониторинг нивоа буке; 

Мониторинг  буке се врши систематским мерењем, оцењивањем и прорачуном 

одређеног индикатора буке од стране овлашћене стручне организације. 

У овом периоду се планира континуирани мониторинг буке на одређеним 

мерним местима. Мерењем би били обухваћени следећи параметри буке: 

еквивалентни ниво буке, процентни нивои буке, максимални и минимални нивои 

буке, као и праћење параметара саобраћаја. Систематско мерење нивоа буке је 

важно не само са здравственог аспекта, него и са аспекта грађевинарства, јер 

омогућује да се изврши правилно зонирање града у односу на буку, да се 

проблем буке сагледа и угради у просторне планове, као и да се обезбеди 

примена прописа из области изградње објеката. 

Обавезе дефинисане Законом о заштити од буке у животној средини реализоваће 

се у општини Неготин предузимањем активности на ангажовању стручне 

организације за мерење буке, континуираним мониторингом буке на одређеним 

мерним местима, израдом и доношењем Програма мониторинга буке, израдом и 

доношењем Одлуке о акустичком зонирању на територији општине Неготин, 

израдом плана  контроле нивоа буке у животној средини и плана за смањење 

нивоа буке, редовним обавештавањем јавности о стању буке у животној средини 

и предузетим мерама. 
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➢ Мониторинг квалитета ваздуха; 

Законом о заштити ваздуха (Сл.гл.РС, број: 36/2009) прописано је да заштиту и 

побољшање квалитета ваздуха обезбеђује, у оквиру својих овлашћења и јединица 

локалне самоуправе. 

У циљу успостављања локалне мреже мерних станица и/или мерних места 

планира се наставак активности вршења мерења и спровођење поступка процене 

за зоне за које не постоје подаци о нивоу загађујућих материја. 

У току сезоне цветања свакодневно ће се вршити и мерења концентарције полена 

у ваздуху од стране овлашћених стручних организација, као и редовно 

информисање јавности о резултатима мерења. 

У случају загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и животну 

средину обавиће се и наменска мерења нивоа загађујућих материја. 

Истовремено ће се спроводити едукација грађана у вези са изворима загађивања 

и активностима које евентуално могу произвести емисије и загађења. 

➢ Мониторинг квалитета земљишта; 

 

Заштита земљишта остварује се мерама системског праћења квалитета 

земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као 

и спровођењем ремедијационих програма за отклањање последица 

контаминације и деградације земљишног простора, било да се они дешавају 

природно или да су узроковани људским активностима. 

Планира се узорковање земљишта са локалитета поред фреквентних 

саобраћајница, локалитета са рекреативним садржајем, као и локалитета у 

близини индустријских постројења. 

Подаци добијени праћењем квалитета земљишта биће коришћени за оцену 

квалитета земљишта, као и за израду извештаја о стању земљишта. 

➢ Мониторинг квалитета вода; 

У смислу члана 23. Закона о заштити животне средине, заштита вода се остварује 

предузимањем мера систематског и контролног праћења квалитета вода, 

смањивањем загађивања вода загађујућим материјама испод прописаних 

граничних вредности и предузимањем техничко-технолошких и других 

потребних мера за њихово пречишћавање, како би се спречило уношење у воде 

опасних, отпадних и других штетних материја, као и праћењем утицаја загађених 

вода на здравље људи, животињски и биљни свет и животну средину. 

Општина Неготин ће у наредном периоду наставити са реализацијом свих 

прописаних мера заштите вода, у складу са прописима из области заштите 

животне средине. 

3) Активности на заштити, очувању и унапређењу природе 

У области заштите, очувања и унапређења природе планира се израда Програма 

заштите природе на територији општине Неготин, који поред осталих 

стратешких докумената, треба да представља основни документ заштите природе 

и природних вредности. 

На територији општине Неготин има велики број природних вредности, које 

заслужују, односно  имају потребу да буду заштићени неким видом заштите. 

У смислу Закона о заштити природе општина Неготин је овлашћена да 

проглашава заштићено подручје III категорије. 
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У циљу доношења акта о проглашењу заштићеног подручја неопходно је 

приступити изради студија заштите одређених подручја на територији општине 

Неготин. 

За израду наведених докумената неопходно је ангажовати овлашћена и стручна 

правна лица у складу са Законом. 

4) Санација дивљих депонија и спречавање настајања нових депонија у 

општини Неготин; 

У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе сноси све 

трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије порекло не може да 

се утврди, односно не може да се установи његова веза са произвођачем, односно 

лицем које га је одложило. 

Послови чишћења дивљих депонија на територији општине Неготин биће 

поверени у складу са законом и реализовани на основу плана чишћења  дивљих 

депонија, који сачињава надлежна организациона једница Општинске управе 

општине Неготин, на основу пописа дивљих депонија на територији општине 

Неготин. 

5) Активности на успостављању регионалног система управљања отпадом; 

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019.године ( „Сл.гласник РС“, бр 

29/2010) предвиђа оснивање регионалних центара за управљање комуналним 

отпадом. 

Предлог образовања регионалних центара обухвата и општину Неготин, поред 

осталих општина Борског и Зајечарског округа.   

Општина Неготин је у децембру месесцу 2014. године донела Одлуку о давању 

сагласности на текст Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом 

између града Зајечара и општина Мајданпек, Кладово Бор, Неготин, Књажевац и 

Бољевац ( Сл.лист општине Неготин, број 41/2014.) 

Споразумом су уређени циљеви и задаци свих учесника у управљању 

комуналним отпадом, начин финансирања свих активности, изградња 

заједничког регионалног центра за управљање отпадом и друга питања од значаја 

за организацију и управљање отпадом.  

Општина Неготин, као потписница наведеног Споразума, има обавезу да у 

наредном периоду настави реализацију активности на које се Споразумом 

обавезала, а у циљу успостављању регионалног система управљања отпадом. 

6) Активности текућег одржавања канала и водотокова, у складу са прописима 

из области заштите животне средине; 

Већину канала и водотокова на територији општине Неготин, као и простора око 

њих карактерише неуређеност и забрињавајуће еколошко стање. Поред осталог, 

највише су угрожени отпадом, који смањује њихову пропусну моћ, а због 

њиховог нередовног одржавања временом настају дивље депоније.Несавесни 

грађани константно бацају све врсте отпада, од кабастог, грађевинског до 

амбалажног. 

У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе сноси све 

трошкове уклањања отпада изложеног изван депоније, чије порекло не може да 

се утврди, односно не може да се установи његова веза са произвођачем, односно 

лицем које га је одложило. 

Поред едукације и појачаног инспекцијског надзора, наставиће се активности на 

редовном одржавању предметног простора, пре свега активности чишћења, 

сакупљања и селекције сакупљеног отпада и одлагање на званичну депонију, 

односно предаја овлашћеном оператеру  
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7) саветовања, односно експертске услуге у циљу припреме и израде 

документације за учешће на конкурсима и успешну реализацију пројеката 

из области заштите животне средине; 

За учешће на конкурсима које објављују међународне организације, као и 

успешну реализацију пројеката неопходна су одређена посебна знања, 

способности и искуства.  

Успешна реализација већине наведених пројеката захтева познавање 

међународних стандарда у вези са управљањем и заштитом животне средине, 

знање енглеског језика и искуство у изради еколошке пројектне документације, 

као и искуство у организацији и управљању свим активностима у реализацији 

еколошких пројеката. 

8) Активности на формирању заштитног зеленила, уређењу и одржавању 

јавних зелених површина, садњи дрвећа и цветњака; 

У циљу очувања животне средине и унапређења квалитета живота грађана од 

великог је значаја формирање, одржавање и развој система зелених 

површина.Истовремено ће се организовати тематске манифестације, радионице, 

предавања и трибине, штампање едукативног материјала и предузимање свих 

активности које имају за циљ јачање свести и унапређење знања у овој области. 

9) обуке у циљу подизања нивоа свести о значају заштите животне средине и 

јачања административних капацитета за успешно спровођење прописа из 

области заштите животне средине; 

Усвајањем закона и других прописа из области заштите животне средине 

општине, поред осталих послова, обављају и бројне послове из области заштите 

животне средине, са тенденцијом  њиховог сталног увећавања, када је у питању 

област заштите животне средине.  

У општини Неготин нису довољно изграђени административни капацитети за 

спровођење закона из области заштите животне средине.  

У циљу јачања администартивних капацитета у општини Неготин неопходно је 

обезбедити услуге експерата, који би те обуке реализовала. 

Такође, поред администартивних капацитета у општини Неготин планира се 

обука различитих циљних група  у општини Неготин. 

Већи број обука појединих циљних група, које су планиране у овом периоду, 

захтевају ангажовање предавача која имају стручна знања и искуства из области 

које ће бити предмет обуке.   
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425000 Текуће поправке и одржавање-------------------------------100.000,00  

1)Текуће одржавања јавних  чесми, бунара и каптажа и водотокова,као и других 

објеката  у складу са прописима из области заштите животне средине; 

Већину чесми, бунара и каптажа и водотокова  на територији општине Неготин,  

угрожени отпадом, који смањује њихову пропусну моћ, а због њиховог 

нередовног одржавања временом настаје пропаданје услед дотрајалости и 

потребе за текућим одржавањем. 

У смислу Закона о управљању отпадом јединица локалне самоуправе сноси све 

трошкове одржавања. 

Поред едукације и појачаног инспекцијског надзора, наставиће се активности на 

редовном одржавању предметног простора, пре свега активности чишћења, 

сакупљања и селекције сакупљеног отпада и одлагање на званичну депонију, 

односно предаја овлашћеном оператеру и довођења у исправно стање  чесми, 

бунара и каптажа, водотокова и других објеката на територији општине Неготин, 

 

426000 Материјал------- --------------------------------------------------------        100.000,00 

1) Материјал за реализацију едукативно-промотивних садржаја:  

➢ Организовање такмичења за избор најбољег ликовног рада и најбоље еко 

поруке на тему заштите животне средине за ученике основних и средњих 

школа на теритроији општине Неготин;  

Поред организације најмање два такмичења за избор најбољег ликовног рада и 

најбоље еко поруке, биће организована и изложба радова. Аутори свих радова 

који по одлуци посебне Комисије уђу у ужи избор, биће представљени јавности у 

општини Неготин на изложби, која ће бити организована поводом обележавања 

важних еколошких датума. 

➢ Едукативне трибине; 

Трибине на теме из области заштите животне средине биле би организоване у 

основним школама, на којима би учествовали ученици и њихови родитељи. 

Трибином би руководили запослени у надлежној организационој јединици 

Општинске управе општине Неготин, а као предавачи били би ангажовани 

представници запослених у јавно комуналном предузећу и представници 

еколошких удружења на територији општине Неготин. 

За учеснике трибина биће обезбеђен промотивни материјал у вези са конкретном 

темом трибине - флајери, свеске, налепнице за уџбенике, оловке, платнени цегери 

и слично. 
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➢ Еколошке радионице; 

Еколошке радионице организоваће се посебно за ученике основног и средњег 

образовања, а посебно за остале циљне групе ( грађане, пољопривредне 

произвођаче и остале) 

Кроз еколошке радионице реализоваће се еколошка обука на тему селективног 

сакупљања отпада, значаја енергетске ефикасности и употребе обновљивих 

извора енергије, заштите вода и земљишта и осталих приоритетних тема из 

области заштите животне средине. 

Еколошке радионице за ученике основног и средњег образовања организовали би 

запослени у надлежној организационој јединици Општинске управе општине 

Неготин у сарадњи са предметним наставницима и професорима. 

За успешну реализацију еколошких радионица за остале циљне групе, поред 

запослених у у надлежној организационој јединици Општинске управе општине 

Неготин били би ангажовани и представници других стручних органа и 

организација, која имају посебна знања из одређене области. 

Путем локалних медија јавност би била благовремено обавештена о плану 

одржавања радионица, као и свим активностима и резултатима  са одржаних 

радионица.  

➢ Еколошке акције; 

У претходној години успешно су реализоване бројне еколошке акције, тако да се 

у наредном периоду планира наставак активности у циљу организовања и 

реализације еколошких акција. 

Ефикасном реализацијом еколошких акција треба да се допринесе стварању 

позитивних навика, како у области управљања отпадом, тако и у другим 

областима заштите животне средине. 

➢ Обележавање важних еколошких датума; 

У наредном периоду планира се наставак активности у циљу обележавања 

важних еколошких датума, у складу са календаром најважнијих еколошких 

датума и специфичностима и конкретним потребама општине Неготин.  

➢ Учешће на сајмовима и посета фестивала на тему заштите животне средине; 

Посета сајмова и других манифестација на тему заштите животне средине је 

један од начина да се запослени информишу о новим техникама и технологијама, 

као и примерима најбоље праксе у наведеној области.На тај начин ће се 

допринети и унапређењу сарадње са запосленима у другим локалним 

самоуправама и другим субјектима заштите животне средине. 
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➢ Учествовање у програмским активностима заштите животне средине које 

спроводе:ловци, риболовци, планинари, извиђачи, еколошка друштва и 

покрети, културна и хуманитарна удружења; 

У складу са Законом у заштити животне средине сви субјекти система заштите 

животне средине дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују координацију и 

усклађивање у доношењу и спровођењу одлука. 

451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

 и организацијама------------------------------------        16.500.000,00 

➢ Наставак активности из претходног периода, на које је 

Министарство дало сагласност, а које су усмерене на унапређење и 

проширење инфраструктуре у области заштите животне средине, 

управљања отпадом и повећања енергетске ефикасности: 

➢ Пројекат Реконструкције  постројења за пречишћавање отпадних вода 

(наставак активности из претходног периода, које су започеле према 

Програму коришћења средстава буџетског фонда општине Неготин за 

2015, 2016 и 2017.годину, на који је Министраство дало сагласност); 

➢ Пројекат проширења система за сакупљање и одвођење отпадних вода из 

домаћинства; 

➢ Пројекат замене старих и дотрајалих азбестних водоводних цеви; 

➢ Успостављање система управљања амбалажним отпадом; 

➢ Успостављање система управљања електронским и електричним 

отпадом; 

 

➢ Успостављање система управљања отпадним возилима; 

 

➢ Наставак активности на успостављању ефикасног система управљања 

отпадом и проширења обима сакупљања комуналног отпада, на које 

активности је у претходном периоду Министарство дало сагласност, а 

кроз даљу набавку: 

▪ набавка стандардизованих контејнера и канти за одлагање 

комуналног отпада; 

▪ набавка контејнера и кеса у боји за примарну селекцију отпада; 

▪ канал џет за чишћење канала и водотокова од отпада, који 

смањује њихову пропусну моћ, а због њиховог нередовног 

одржавања временом настају дивље депоније  

➢ Пројекат повећања енергетске ефикасности, који предвиђа да се у оквиру 

санације, односно инсталирања нове јавне расвете користе ефикасне 

сијалице, с обзиром да је за јавну расвету на територији општине 

Неготин карактеристично постојање доминантног броја сијалица са 

живиним извором светлости ( наставак активности чија је реализација 
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започела у претходном периоду); 

➢ Замена старих Т8-флуоросцентних сијалица ефикасним сијалицама у 

објектима јавне намене; 

➢ Промовисање и спровођење енергетских прегледа јавних објеката и 

остале активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије и 

употребу обновљивих извора енергије. 

 

 

VI 

Издаци буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин извршавају се сразмерно    примањима  

буџетског фонда. 

 

Ако се у току године, примања буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин смање, издаци 

буџетског фонда ће се извршавати по приоритетима, које на предлог локалног органа управе надлежног за 

заштиту животне средине, утврђује председник општине,  у складу са законом. 

 

На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Неготин преносе се у наредну годину. 

 

VII 

Организациона јединица Општинске управе општине Неготин надлежна за финансије прати реализацију 

програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин, врши контролу 

над рационалним коришћењем средстава и доставља Министарству надлежном за заштиту животне средине и 

надлежном органу општине Неготин извештај о коришћењу средстава, у складу са законом и посебним актима 

општине Неготин. 

 

VIII 

 

   Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин општине 

Неготин доноси се за период од годину дана. 

 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2018.годину 

објавити у службеном листу општине Неготин. 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р. 
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