СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА V – БРОЈ 4
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На основу члана 100. став 5. Закона о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и
36/09 - др. закон), члана 7. Одлуке о буџетском фонду
за заштиту животне средине општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“ бр: 15/09) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ бр.4/09), Општинско Веће општине
Књажевац
на
седници
одржаној
дана
06.02.2012.године
донело
је,
уз
Сагласност
Министарства животне средине и просторног
планирања
бр.
401-00-930/1/2011-01од
26.01.2012.године
ПЛАН И ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2012. ГОДИНУ
Законом о заштити животне средине(„Сл.
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 36/09-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.

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Овим планом и програмом утврђују се
планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности, програме и пројекте које се током 2012.
године планирају у области заштите и унапређења
животне средине.
За реализацију програма коришћења средстава
буџетског фонда планирају се средства:
1) из буџета општине Књажевац (накнада по
основу члана
85. Закона о заштити животне средине) за
2012.год.
у износу од ,……………………... 2.000.000,00
динара
Приходи од:
2) Накнаде за заштиту и унапређење животне
средине
(на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2.
Закона о заштити животне средине) у износу
од……….. 7.500.000,00 динара
3) Средства заостала из предходне године -из
2011……… 11.114.957,00 динара
----------------------------------У
купно: 20.614.957,00 динара

Редни
Бр.

ОПИС

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I
Програми и пројекти праћења
стања животне средине
(мониторинг)
1.
Контрола квалитета ваздуха
2.
Повремена циљна мерења у
животној средини
3. Кон Контрола квалитета површинских и
под подземних вода за јавну употребу
4.

Пројекат „Карта ризика од удеса

Дуг из
ранијих
година

План за 2012.
год.

50.000,00
50.000,00
600.000,00

100.000,00
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5.

6.

15.МАРТ 2012.

опасних материја на територији
општине“(прва фаза- израда
локалног регистра извора
загађивања животне средине)
Израда катастра извора
нејонизујућег зрачења и формирање
мапа електромагнетно угрожених
подручја
Остале специјализоване услуге
Свега:

300.000,00

300.000,00
1.400.000,0
0

II

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Подстицајни , превентивни и
санациони програми и пројекти
за чијом се реализацијом
укаже потреба
Пројекти пошумљавања
Унапређење, уређење и проширење
зелених површина (парковских,
околни простор спортско
рекреативних терена, по потреби и у
сеоским месним заједницама)
Средства за потрeбе организованог
управљања отпадом (изградња
рециклажних дворишта, набавка
опреме и сл.)
Санирање и рекултивација дивљих
депонија
Еколошки пројекти установа за
образовање

100.000,00
1.250.000,00

12.714.957,0
0

500.000,00
500.000,00

Еколошки пројекти удружења
200.000,00

7.

Еколошки пројекти градских и
сеоских месних заједница

8.

Хитне интервенције и санације
загађења у случају удеса
Субвенције јавним предузећима за
пројекте чији је циљ унапређење
животне средине
Научно истраживачки програми и
пројекти животне средине од стране
заинтересованих лица (који су од
посебног интереса за општину
Књажевац)
Свега:
Едукативни програми и јачање
свести о значају заштите
животне средине,
Сајмови заштите животне средине,
сајмови здраве хране, Дан планете
земље, светски дан животне
средине и др. израда брошура и др.
Свега:
Услуге информисања
и објављивања података

9.
10.

III
1.

IV
1.

Услуге информисања јавности о
стању и квалитету животне средине

1.200.000,00

100.000,00
500.000,00
150.000,00

17.214.957,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
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V
1.

VI

1.

VII
1.

и начину поступања у циљу очувања
исте
Свега:
Инвестициони програми и пројекти
од значаја за побољшање
квалитета животне средине
Суфинансирање чишћења и
санирања каптажа сеоских водовода
и чесама
Свега:
Програми и пројекти заштите и
развоја заштићених природних
добара понуђени од
стране управљача или
организације за заштиту природе
Водопад Бигар код Калне, пећина
Бараница, леденица на Тупижници и
Васиљска пећина
Свега:
Програми и пројекти
невладиног сектора
Област заштита и унапређење
животне средине
Свега:
Укупно динара:

I - За реализацију програма под овом тачком
потписаће се уговори са овлашћеним стручним
установама и организацијама у складу са позитивним
законским прописима.
II - Подстицајни , превентивни и санациони програми и
пројекти наведени под овом тачком као и остали за
чијом се реализацијом укаже потреба а који су од
интереса за општину и реализују се на територији
општине биће реализовани у складу са решењима и
обавезама проистеклим из закона о заштити животне
средине и у сарадњи са другим институцијама.
Средства наведена у табеларном прегледу под
овом тачком биће додељена на основу појединачног
акта Општинског већа а на основу поднетих захтева
надлежних институција, јавних предузећа, сеоских
месних заједница као и на основу предлога Одељења
за општу управу и скупштинске послове општинске
управе општине Књажевац.
Суфинансирање научно истраживачких програма
и пројеката из области заштите животне средине
вршиће се за оне
за које постоји интерес за
реализацијом на територији општине на основу јавног
конкурса, појединачног акта Општинског већа и оцене
о значају стручног рада коју доноси одељење за општу
управу и скупштинске послове.
III - У циљу подизања нивоа образовања, јачања
свести и популаризације заштите животне средине ,
општинска управа Одељење за општу управу и
скупштинске послове општине Књажевац ће у сарадњи
са другим субјектима организовати или учествовати у
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500.000,00

250.000,00
250.000,00

500.000,00

500.000,00
250.000,00
250.000,00
20.614.957,00

предавањима, трибинама и манифестацијама из
области заштите и унапређења животне средине и
обележавању значајних датума.
IV - У циљу редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавања јавности о стању животне
средине, јавности рада Општинске управе и јачања
свести о значају заштите животне средине наставиће
се са ажурирањем интернет странице Општине
Књажевац у делу Заштита животне средине и
истовремено ће се радити на обавештавању јавности
о стању животне средине
путем средстава
информисања.
V,VI и VII - Ови програми и пројекти ће се реализовати
на основу исказане потребе субјеката или на основу
исказаног конкурса или на основу акта Председника
општине.
Финансирање,односно суфинансирање
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.
Уколико се приходи не остварују у планираном
износу Председник општине одређује приоритетне
активности на предлог општинског већа.
Стручне и административно техничке послове за
реализацију програма и пројеката, као и надзор над
извршавањем
уговорених
обавеза
спроводи
Општинска управа Одељење за општу управу и
скупштинске послове.
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Пријаве
пројеката
за
финансирање
или
суфинансирање достављаће се Општинској управи
Одељењу за општу управу и скупштинске послове, а
комисија коју оформи Општинско веће ће вршити
избор Програма и Пројеката ако су у сагласности са
предложеним Програмом коришћења средстава за
2012.годину.
Комисија за избор Програма биће састављена
од три члана и то: једног члана Општинског већа,
једног одборника и једног запосленог у Општинској
управи на пословима животне средине.
Општинско веће може бити наручилац израде
Програма или Пројеката за финансирање или по
потреби расписивати јавни позив за финансирање и
суфинансирање Програма и Пројеката.
Овај план и програм ступа на снагу наредног дана
по објављивању у („ Сл. листу општине Књажевац“.)
Број: 501-164/2011-09
Дана:06.02.2012.год.
Књажевац
Председник општинског већа
Младен Радосављевић
2
На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129/07),
члана 87. став 1. 2. и 8. Закона о заштити животне
средине (“Сл. гласник РС”, број 135/04, 36/09 и 36/09
-др.закон и 72/09-др. Закон), члана 7. Закона о
финасирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”,
број 62/06 и 47/2011), Уредбе о одређивању
активности чије обављање утиче на животну средину
(“Сл. гласник РС2, број 109/09), Уредбе о
критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређење животне средине и највишег износа
накнаде (“Сл. гласник РС”, број 11/09) и члана 30.
Статута општине Књажевац (“Сл. лист општине
Књажевац”, број 4/09), по претходно прибављеном
мишљењу Министарства за заштиту животне средине
и просторног планирања, Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној дана 22.12.2011.
године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење
животне средине (“Сл. лист општине Књажевац, број
1/2010), иза члана 5. додаје се нови члан “5а.” и гласи:

15.МАРТ 2012.

“Члан 5а.
Утврђивање и обрачун накнаде врши се на
годишњем нивоу, а плаћа се месечно, у дванаест
једнаких месечних рата, на основу решења Одељења
за утврђивање и наплату локалних јавних прихода
општине Књажевац.
Обвезник накнаде дужан је да доспеле
обавезе по решењу за текућу годину, плаћа до 15-ог у
месецу за претходни месец, уплатама на рачун
прописан за уплату накнаде за заштиту и унапређење
животне средине.
До доношења решења о утврђивању обавезе
за текућу годину, обвезник је дужан да плаћа месечне
аконтације, у висини месечне рате по решењу за
претходну годину.
Правно лице, односно предузетник - обвезник
накнаде дужан је да Одељењу за утврђивање и
наплату локалних јавних прихода, поднесе пријаву за
утврђивање обавезе по основу накнаде, на
прописаном обрасцу, најкасније до 31. марта у години
у којој се врши утврђивање накнаде, односно у року од
15 дана од дана почетка обављања активности чије
обављање утиче на животну средину.
Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву,
накнада ће се утврдити на основу података којима
располаже надлежни орган, као и на основу података
којима
располажу
други
државни
органи,
прибављеним у поступку канцеларијске или теренске
контроле.
Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу
промену пријави Одељењу за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода, најкасније у року од 15 дана
од дана настанка промене.”
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
“Уколико обвезник накнаде уплати накнаду у
целом износу у року од 15 дана од дана пријема
решења, стиче право на умањење накнаде за 10%.
У погледу плаћања накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине, за обрачун камате за
доцњу у плаћању, принудну наплату, застарелост и
остало што није посебно прописано овом Одлуком,
сходно се примењују одредбе Закона о пореском
поступку и пореској администрацији.”
Члан 3.
Иза члана 8. додаје се нови члан “8а.” и гласи:
“Члан 8а.
Ослобађају се плаћања накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине: државни органи и
организације, директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти, корисници
средстава организација за обавезно социјално
осигурање, предузећа у стечају, ликвидацији,
реструктурирању, недобитне организације и удружења
која у години за коју се утврђује накнада, немају
обавезу плаћања пореза на добит, као и власници
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стамбених објеката који нису подобни за становање,
на основу акта надлежног органа.
Члан 4.
У члану 14. Одлуке додаје се нови став 2. и
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Књажевац”, а примењиваће се почев од 01.01.2012.
године.
Број: 401- 41/2011-01
22.12.2011. године
Кња жевац

гласи:
“ Општински инспектор за заштиту животне
средине и Одељење надлежно за заштиту животне
средине дужни су да редовно достављају Одељењу за
утврђивање и наплату локалних
јавних прихода
податке од значаја за утврђивање накнаде по овој
Одлуци, у складу са својим надлежностима.”
Члан 5.
Иза члана 14. додаје се нови члан “14а.” и

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић
3
По објављивању Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за
коришћење средстава Фондације за повећање
наталитета у „Службеном листу општине Књажевац,
бр. 2“, од 06.03.2012. године, уочена је техничка
грешка, па се даје

гласи:
“Члан 14а.
Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине, који не достави о року из члана 5а.
става 4. ове Одлуке пријаву за утврђивање обавезе по
основу накнаде, Одељењу за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода, казниће се новчаном казном
за прекршај:
- предузетник - у износу од 5.000,00 динара до
250.000,00 динара
- правно лице - у износу од 50.000,00 динара до
1.000.000,00 динара
- физичко лице и одговорно лице у правном лицу - у
износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.”
Члан 6.
У Тарифи накнаде за заштиту и унапређење
животне средине у Тарифном броју 3 додаје се нови
став 2 и гласи:
“Земљиште из става 1. овог Тарифног броја не
обухвата пољопривредно земљиште, шуме и шумско
земљиште.”
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу општине

ИСПРАВКА
Одлуке о измени и допуни Одлуке о критеријумима
и мерилима за коришћење средстава Фондације за
повећање наталитета
У Одлуци о изменама и допунама критеријума
за коришћење средстава Фондације за повећање
наталитета, објављеној у „Службеном листу општине
Књажевац, бр. 2“, од 06.03.2012. године, врши се
следећа исправка:
У члану 2. став 1. алинеја 1. износ 10.000,00
динара, мења се и гласи 15.000,00 динара.

Број: 025-33/2012-02
13.03.2012. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДАЦИЈЕ
др Весна Симић

СТРАНА 6

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 4

15.МАРТ 2012.

САДРЖАЈ
1
ПЛАН И ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ...............................................................................................................1
2
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ.................................................................................................................................................................4
3
ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДАЦИЈЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА.......................................................5

15.МАРТ 2012.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 4

СТРАНА 7

ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и скупштинске послове
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Бранкица Милошевић, дипл. правник
РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ: 019 731 623 ФАКС: 019 732 730

