СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА VI – БРОЈ 9

30. МАЈ 2013.године

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

1
На основу члана 100. став 5. 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), 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),уз Сагласност Министарства енергетике,
развоја и заштите животне средине бр 401-00174/2013-01 од 04.04.2013. године Општинско Веће
општине Књажевац на седници одржаној дана
21.05.2013. године донело је

Јединица
локалне
самоуправе
доноси
програм заштите животне средине на својој територији
у складу са својим интересима и специфичностима.
Овим Планом и програмом утврђују се
планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности, програме и пројекте, које се током 2013.
године планирају у области заштите и унапређења
животне средине.

ПЛАН И ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА
2013. ГОДИНУ

1) 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
2) Неутрошена средства Буџетског фонда из 2012
године ……………………………..6.130.312,31 динара
-----------------------------------

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), 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.
Редни
Бр.

1.
2.
3.

4.

За реализацију програма коришћења средстава
буџетског фонда користиће се средства из
следећих прихода:

ОПИС
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Програми и пројекти праћења
стања животне средине
(мониторинг)
Контрола квалитета ваздуха
Повремена циљна мерења у
животној средини
Пројекат „Карта ризика од удеса
опасних материја на територији
општине“(прва
фазаизрада
локалног
регистра
извора
загађивања животне средине)
Израда
катастра
извора
нејонизујућег зрачења и формирање
мапа електромагнетно угрожених

Укупно: 13.630.312,31 динара

Дуг
ранијих
година

из

План
за
2013. год.

35.000,00
35.000,00

15.000,00

35.000,00
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II

1.
2.

3.

подручја
Остале специјализоване услуге
Свега:
Подстицајни , превентивни, акциони
и санациони програми и пројекти
за чијом се реализацијом
укаже потреба
Пројекти пошумљавања
Унапређење, уређење и проширење
зелених
површина
(парковских,
околних
простора
спортско
рекреативних терена у градским и
сеоским месним заједницама и сл.)
Средства за потрeбе организованог
управљања
отпадом
(изградња
рециклажних дворишта, набавка
опреме,санирање и рекултивација
депонија и сл.)

СТРАНА 2
200.000,00
720.000,00

50.000,00
300.000,00

7.910.312,31

4.

Обезбеђење опреме и др. за
потребе организованог управљања
посебним токовима отпада

1.500.000,00

5.

Еколошки пројекти по предлогу и
захтеву установа за образовање

300.000,00

6.

Еколошки пројекти по предлогу и
захтеву удружења грађана

200.000,00

7.

Еколошки пројекти по предлогу и
захтеву градских и сеоских месних
заједница

850.000,00

8.

Хитне интервенције и санације
загађења у животној средини у
случају удеса и сл.
Субвенције јавним предузећима за
пројекте чији је циљ унапређење
животне средине
Свега:
Едукативни програми у циљу јачања
свести о значају заштите
животне средине,
Сајмови заштите животне средине,
сајмови здраве хране, Дан планете
земље,
светски
дан
животне
средине и др., израда брошура,
билтена и сл.
Свега:
Услуге информисања
и објављивања података

100.000,00

9.

III

1.

IV

1.

V

Услуге информисања јавности о
стању и квалитету животне средине
и начину поступања у циљу очувања
исте
Свега:
Инвестициони програми и пројекти
од значаја за побољшање
квалитета животне средине

300.000,00

11.510.312,31

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00
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VI

1.

Суфинансирање
чишћења
и
отклањања
недостатака
на
каптажама сеоских водовода и
чесама
Свега:
Програми и пројекти заштите и
развоја заштићених природних
добара предложених од
стране управљача или
организације за заштиту природе
Водопад Бигар код Калне, пећина
Бараница, леденица на Тупижници и
Васиљска пећина
Свега:
Укупно динара:

I - За реализацију програма под овом тачком
потписиваће се уговори са овлашћеним стручним
установама и организацијама у складу са позитивним
законским прописима и одлуком Општинског већа.
II - Подстицајни , превентивни, акциони 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 спроводе 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
или пријаве на расписани конкурс од стране
надлежних институција, јавних предузећа, сеоских и
градских месних заједница, удружења грађана,
установа за образовањње као и на основу предлога
Одељења за општу управу и скупштинске послове
општинске управе општине Књажевац.
III - У циљу подизања нивоа образовања, јачања
свести и популаризације заштите животне средине ,
Одељење за општу управу и скупштинске послове
општине Књажевац ће у сарадњи са другим субјектима
организовати или учествовати у предавањима,
трибинама и манифестацијама из области заштите и
унапређења животне средине и обележавању
значајних датума. Средства наведена у табеларном
прегледу под овом тачком биће додељена на основу
појединачног акта Општинског већа на основу захтева
заинтересованих лица.
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

30.МАЈ 2013

800.000,00

800.000,00

400.000,00

400.000,00
13.630.312,31

информисања, потребна средства преносиће се према
одлуци Општинског већа.
V и VI - Ови програми и пројекти ће се реализовати на
основу исказане потребе субјеката на основу
расписаног конкурса и појединачног акта Општинског.
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 а послове везане за финансијски
део рада спроводиће Одељење за буџет и финансије.
Пријаве
пројеката
за
финансирање
или
суфинансирање по основу расписаног конкурса,
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 2013 .годину.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Општинско
веће на предлог Одељења за општу управу и
скупштинске послове.
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
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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- 19/2013-09
Дана 21.05.2013. год.
Књажевац
Председник општинског већа
Милан Ђокић
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