
На  основу  члана 68.  став 1.  Закона  о  заштити  животне  средине („Службени гласник 
РС“, бр.135/04 и 36/09), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине  
општине Босилеград („Службени  гласник  Града  Врања“,  бр.34/09)   и  члана 37. 
Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'', број 16/08 и 20/09), 
Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној дана 11.12.2013.године, донела је 
 
 
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2014 ГОДИНУ 

 
 

I 

Овим  Програмом  утврђују  се  планирани  приходи  и  намена  коришћења средстава  
из  буџетског  фонда  за  активности  које  се  током 2014. године, планирају  у области 
заштите и унапређења животне средине.  
 

II 

За реализацију Програма планирају се средства у буџетском Фонду за заштиту животне 
средине општине Босилеград, у укупном износу од 1.100.000,00 динара и то приходи од: 

- посебне  накнаде  за  заштиту  животне  средине  општине   Босилеград  ( на 
основу члана 87. Закона о заштити животне средине). 

 
 
Средства из тачке II овог Програма користиће се за:          

 
 

1. Програме  и Пројекте  праћења  стања животне   
средине (мониторинг), на територији општине Босилеград  
у складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине 
 - стални и развојни, у износу од ......................................................350.000,00 динара  

  
У току 2014 године планира се праћење следећих параметара: 
- праћење квалитета ваздуха, 
- праћење нивоа комуналне буке, 
- праћење електромагнетског зрачења, 
- мерења у ванредним ситуацијама. 

За реализацију наведених мониторинга у току 2014. години ће бити закључени уговори 
са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама. Праћење и контрола 
квалитета воде за пиће, контрола градских изворишта и санитарна контрола пијаце ће се 
вршити у оквиру редовних контрола предузећа и установа којима су јавни објекти 
поверени на управљање и коришћење те нису предмет овог Програма.  
 
 
 
 

2. Подстицајни,  превентивни  и  санациони  Програми 



и  Пројекти,  као и суфинасирање истих .........................................550.000,00 динара 
 

  Пројекти и Програми који се односе на:  
- пројекте   рекултивације,  уређења  јавних  површина  и  санације, управљање отпадом,  
као  и  друге  пројекте  од  интереса  за  општину  и  реализују  се  на  територији 
општине,  а  предлажу  их општина,  јавна  предузећа, стручне организације и установе;  
- остале  превентивне  и  подстицајне  програме  и  пројекте,  за  чијом  се реализацијом 
укаже потреба;  
Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима система 
заштите животне средине.  
 
 
    3.  Едукативни програми и јачање свести о значају 

    заштите животне средине (радионице)...............................................50.000,00 динара 
 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите 

животне средине, Општинска управа општине Босилеград, надлежна Служба за заштиту 
животне средине ће, средствима у укупном износу од 50.000,00 динара у сарадњи са 
другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, 
трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне 
средине и обележавању значајних датума и догађаја: 

- Сајмови заштите животне средине, 
- Дан планете Земље, 
- Светски дан заштите животне средине. 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинансирање од стране образовних установа, јавних предузећа и инстутуција са 
територије општине Босилеград. Акт о додели средстава за суфинансирање из ове 
позиције доноси начелник Општинске управе на основу предлога надлежне Службе за 
заштиту животне средине. 
 
 

4. Програми  и  пројекти  невладиног  сектора   
из  области  заштите  животне средине ..........................................120.000,00 динара 
 

Ови програми ће се реализовати на основу конкурса. 
 
 
     5.   Информисање и објављивање података о 

    стању и квалитету животне средине....................................................30.000,00 динара  

 
     У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачање свести о значају 
заштите животне средине и континуирано праћење стањa заштите животне средине. 
Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем 
средстава јавног информисања.   
 
 

III 



 

     Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, врши ће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских 
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине („Службени 
гласник Републике Србије“, 135/04 и 36/09). 
 

IV 

     Када се приходи не остварују у планираном износу, председник општине Босилеград 
утврђује приоритетне активности, на предлог надлежне Службе за заштиту животне 
средине. 
 

V 

      Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи надлежна Служба заштите животне 
средине – Општинске управе општине Босилеград. 
      Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине 
Босилеград, Служба за заштиту животне средине, пре усвајања Програма за наредну 
годину. 
 

VI 

       Овај Програм ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
Број 06-430/2013  

У Босилеграду, дана 11.12.2013.године 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Саша Милано



 


