
 
 

На  основу  члана 68.  став 1. и члана 100. став 4. Закона  о  заштити  животне  средине 
(„Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009, 36/2006 – др закон и 72/2009 – др закон и 
43/2011 – одлука УС), члана 6. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
(„Службени гласник града Врања“, број: 17/2013), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту 
животне средине  општине Босилеград („Службени  гласник  Града  Врања“,  бр.34/09),  члана 63. 
Пословника о раду општинског већа Општине Босилеград (''Службени гласник града Врања'', број 
19/2012),  Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр.12/10) и 
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-00672/2015-
09 од 08.04.2015.године. 

Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 20.04.2015.године, доноси 
 
 
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
Овим  Програмом  утврђују  се  расподела, намена и начин коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Босилеград (у даљем тексту: Фонд) намењених за 
реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и 
унапређивања животне средине на територији општине Босилеград за 2015. годину, планираних 
у буџету општине Босилеград за 2015. годину, у складу са Одлуком о I ребалансу буџету Општине 
Босилеград за 2015. годину („Службени гласник града Врања“, бр. 02/15). 
 

Члан 2. 

Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у укупном износу од 2.500.000,00 динара, 

оствариће се по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији 
општине Босилеград и то: 

 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 1.646.172,76 динара 

 Неутрошена средства Буџетског фонда из 2014 године у износу од 853.827,24 динара 
 

Члан 3. 
„Средства Фонда из члана 2. овог Програма, у складу са обавезама локалне самоуправе 

утврђеним законима из области заштите животне средине, користиће се наменски за 
финансирање: 

 подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; 
 програми и пројекти праћења стања животне средине; 
 програма заштите и развоја заштићених природних добара; 
 образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; 
 друге активности од значаја за заштиту животне средине; 

 



I. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти ...................... 900.000,00 динара 

 
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на следеће: 

 

I.1. Редовно уклањање дивљих депонија на територији читаве општине 

I.2. Еколошки пројекти по предлогу и захтеву удружења грађана 

I.3. Субвенције јавним предузећима за пројекте чији је циљ унапређење животне средине 

I.4. Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина по свим 
насељеним местима у општини 

I.5. Озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина по свим месним заједницама 
општине 

I.6. Остали превентивни и подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже 
потреба 

 
За реализацију наведених програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и 

организацијама и установама, након спроведеног одговарајућег поступка. 
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим 

из Закона и у сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине. 
 

 

II. Програми и пројекти праћења стања животне средине ..............................  550.000,00 динара 

 
У 2015. години планира се контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине (Мониторинг: чланови 69. до 73 „Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон и 72/09 – др. зако и 43/2011 – одлука УС н), и посебним законима, и то: 

 

II.1. Инспекцијско мерење комуналне буке, у складу са општинском Одлуком о мерама и заштити 
од буке 

II.2. Повремена циљна мерења у животној средини 

II.3. Контрола квалитета ваздуха на територији општине Босилеград 

 
За реализацију наведених мерења и испитивања потписиваће се уговори са овлашћеним 

стручним и научним организацијама и установама, у складу са прописима. 
 

III. Програми заштите и развоја заштићених природних добара .......................  220.000,00 динара 

 
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на 

територији Општине Босилеград, на начин који ће омогућити њихово очување. Планиране 
активности обављаће се у следећим активностима: 

 

III.1. Одржавање и уређење Споменика природе „Црни бор у Црноштици“ с.Црноштица 

III.2. Одржавање и уређење Споменика природе „Црни бор у Петковској махали“ с.Црноштица 

III.3. Едукативне радионице са предшколским и основношколским установама 



III.4. Оспособљавање инфо - центра 

III.5. Промотивне активности 

 
Наведени програми реализоваће се у сарадњи са осталим стручним организацијама и  

заинтересованим странама. 
 
IV. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите  

     животне средине ............................................................................................. 255.000,00 динара 

 
У циљу популаризације заштите животне средине и подизања нивоа свести о проблематици 

исте, Служба за заштиту животне средине ће, самостално или у сарадњи са другим субјектима 
организовати или учествовати у следећим активностима: 

 

IV.1. Акција сакупљања пластичног отпада на територији читаве општине, у сарадњи са основним 
школама 

IV.2. Штампање едукативног материјала 

IV.3. Обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете Земље, Светски дан заштите животне 
средине, сајмови заштите животне средине) 

IV.4. Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста, кроз еколошке 
школе и курсеве 

 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинансирање од стране образовних установа, јавних предузећа и удружења 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. 
 
 

V. Друге активности од значаја за заштиту животне средине ............................. 575.000,00 динара 

 
У смислу осталих активности значајних за заштиту животне средине Програмом се 

предвиђају следеће: 
 

V.1. Обезбеђивање суфинансирања за учешће на домаћим и међународним конкурсима у 
областима заштите животне средине 

V.2. Финансирање пројеката невладиних организација које делују у области заштите и очувања 
животне средине, на територији општине; са акцентом на едукацију 

V.3. Благовремено, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине, преко 
средстава јавног информисања 

V.4. Остале активности, које нису посебно наведене у оквиру овог Програма, а укаже се потреба 
током 2015. године 

 
 
 
 



Члан 4. 
 

Опредељена средства на позицији заштите животне средине – функција 500 износе укупно: 
2.500.000,00 динара у 2015. години и користиће се у складу са Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Босилеград за 2015. годину. 
 

Члан 5. 
 

На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2015. године, неискоришћена средства Буџетског 
фонда преносе се у наредни период и распоређују у Програму коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине Босилеград за 2016. годину у складу са чланом 10. 
Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине општине Босилеград („Службени гласник 
града Врања“, бр. 34/09). 

Члан 6. 
 

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 Босилеград. Уколико се приходи не остварују у планираном 
износу, председник општине Босилеград одређује приоритетне активности, а пре свега, обавезе 
утврђене законом, на предлог надлежне Службе за заштиту животне средине. 
 

Члан 7. 
 

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи надлежна Служба заштите животне средине – 
Општинске управе општине Босилеград, а одобрење за финасирање сваког појединачног 
програма или пројекта одобрава начелник општинске управе Босилеград. 
      Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Босилеград, 
Служба за заштиту животне средине, пре усвајања Програма за наредну годину. 
 

Члан 8. 
 

Средства из члана 2. овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других 
извора, која ће се користити у складу са овим Програмом. 

 
Члан 9. 

 
Пријаве програма и пројеката за финансирање на основу расписаног Јавног конкурса 

достављаће се Општинској управи - Служби за заштиту животне средине, а комисија, коју 
формира Општинско веће, ће вршити избор програма и пројеката, ако су у сагласности са 
предложеним Програмом коришћења средстава за 2015. годину. Одлуку о расписивању 
конкурса доноси Општинско веће на предлог Службе за заштиту животне средине. 

Комисија за избор програма и пројеката биће састављена од три члана и то од: једног члана 
општинског већа, једног одборника и једног запосленог у Општинској управи на пословима 
животне средине. 

 



 
Члан 10. 

Општина Босилеград, Општинска управа - Служба за заштиту животне средине може бити 
наручилац израде програма или пројекта за финансирање, по одобрењу председника општине 
Босилеград, или по потреби расписати јавни позив за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката који су од интереса за општину Босилеград. 

 
Члан 11. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“. 

 
 
 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
Број: 06-152/2015 

У Босилеграду, дана 20.04.2015.године 
 
 
 


