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 ПЛАНА................................................................……...................................................................210 

 

 

УВОД 

 

 

                                         

Надлежности локалне самоуправе у области заштите животне средине 

 

 

  Рационалним управљањем природним ресурсима и вредностима и 

интегралном заштитом животне средине остварује се очување природне 

равнотеже, целовитост, разноврсност и квалитет природних вредности, 

спречавање свих облика загађења животне средине и стварање услова за 

опстанак свих живих бића. 

 

  Устав Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 98/06) прописује да надлежности над заштитом животне средине имају 

општине (члан 190. тачка 6), аутономне покрајине (члан 183. став 2. тачка 2) и 

Република Србија (члан 97. тачка 9). Устав гарантује  право на здраву животну 

средину ''свакоме'', али са друге стране, за заштиту животне средине одговоран 

је такође ''свако'', а посебно Република Србија и аутономне покрајине (став  2). 

Из претходног се може закључити да, према одредби члана 74. Устава, 

одговорност  локалне самоуправе није у истој равни са одговорнишћу 

Републике и аутономних покрајина,  иако одредбе члана 190. Устава прописују 

надлежност локалне самоуправе, између осталог, и  у области животне средине.  

 

  За основну класификацију субјеката система заштите животне 

средине треба узети ону која  је дата у одговарајућим прописима у области 

животне средине. Према одредбама Закона о  заштити животне средине 

(''Службени гласник Републике Србије’’, бр. 135/04, 36/09, 36/09 -др. закон, 

72/09 - др. закон . 43/11- одлука УС и 14/16), субјекти система заштите животне 

средине су: 

 

 

1) Република; 2) аутономна покрајина; 3) општина, односно град (јединица 

локалне самоуправе - ЈЛС); 4) предузећа, друга домаћа и страна правна лица и 

предузетници који у обављању привредне и друге делатности користе природне 

вредности, угрожавају или загађују животну средину (правна и физичка лица); 
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5) научне и  стручне организације и друге јавне службе и 6) грађанин, групе 

грађана, њихова  удружења, професионалне или друге организације. У члану 3. 

тачка 29. кроз дефиницију  појма ''надлежни орган’‘, дефинише се да за потребе 

овог закона тај појам обухвата:  ''орган одговоран за спровођење обавеза у 

оквиру овлашћења утврђених овим законом, и  то: министарство надлежно за 

послове животне средине, покрајински орган надлежан за  послове животне 

средине и надлежни орган јединице локалне самоуправе’‘. 

 

        Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 

135/04, 36/09,  36/09 – др. закон, 72/09 , 43/11 – одлука Уставног суда и 14/16) 

утврђена је обавеза јединице  локалне самоуправе да донесе програм заштите 

животне средине на својој територији,  као и локалне акционе и санационе 

планове, у складу са Националним програмом  заштите животне средине 

(„Службени гласник РС”, број 12/10) и својим интересима и  специфичностима.  

 

        Програм заштите животне средине на територији општине 

Босилеград   (у даљем тесту: Програм) се  израђује за период од десет година, а 

сваке 5-те се ревидира постојећи документ. Сврха  израде Програма је добијање 

стратешког документа у области заштите, унапређења и  управљања заштитом 

животне средине, којим се утврђује стање у овој области,  препознају трендови, 

дефинишу циљеви и обезбеђује усклађеност политике управљања и  заштите 

животне средине са другим секторских политикама. У складу са тематиком,  

Програм представља мултидисциплинаран, комплексан и свеобухватан 

документ који  даје стратешки правац у приоритизацији циљева и постепеном 

повећању задатака који ће  бити реализовани у складу са капацитетима и 

расположивим ресурсима. У току  операционализације задатака утврђених 

Програмом, биће вршена додатна  приоритизација и циљева и задатака, како би 

се спровођење Програма, као веома  комплексног документа, учинило 

изводљивим.  

  Устав Републике Србије утврђује да су ''јединице локалне 

самоуправе  надлежне у питањима  која се, на сврсисходан начин, могу 

остваривати унутар јединице локалне самоуправе’‘ (члан  177.), а која су 

питања од локалног значаја одређује се законом.  

 

  Надлежност јединице локалне самоуправe у области животне 

средине дефинисана је чланом 190. Устава Републике Србије, којим је 

прописано да општина, преко својих органа, у складу са законом, обавља 

различите послове, између осталог, стара се о заштити животне средине.  
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  Поред Устава, надлежности јединица локалне самоуправе 

дефинисане су и другим прописима, од којих су најзначајнији Закон о локалној 

самоуправи (''Службени глaсник Републике Србије'', бр. 129/07 и 83/14 - др. 

Закон и 47/18), Закон о комуналним делатностима (''Службени глaсник 

Републике Србије'', број 88/11) и прописи из области животне средине.  
   

  У делу Закона о локалној самоуправи, којим се регулише 

надлежност јединица локалне самоуправе, предвиђено је да се оне, преко својих 

органа, а у складу са Уставом и законом, између осталог старају и о заштити 

животне средине, да доносе програме коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и 

санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима 

и специфичностима, и утврђују посебну накнаду за заштиту и унапређење 

животне средине.  

 

  Једна од кључних надлежности јединица локалне самоуправе, која 

је у индиректној вези са заштитом животне средине, јесте да оне, преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом, уређују и обезбеђују обављање и развој 

комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће у градовима и 

насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење паркова и 

других зелених површина), као и организационе, материјалне и друге услове за 

њихово обављање.  

 

  Република Србија и аутономна покрајина могу законом, односно 

одлуком аутономне покрајине, поверити поједина питања из своје надлежности, 

између осталог и питања из области заштите животне средине, јединицама 

локалне самоуправе, а јединице локлане самоуправе су дужне и одговорне да 

извршавају ове послове као поверене, и то квалитетно и ефикасно. У тим 

случајевима, Република, односно аутономна покрајина, обезбеђују средства за 

извршење поверених послова, а органи Републике врше надзор над 

законитошћу рада и аката органа јединица локалне самоуправе.  

 

  Као поверене, јединица локалне самоуправе обавља и послове 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине.  
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  Законом о комуналним делатностима дефинисано је да су 

комуналне делатности: 1) снабдевање водом за пиће; 2) пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода; 3) производња и дистрибуција 

топлотне енергије; 4) управљање комуналним отпадом; 5) градски и приградски 

превоз путника; 6) управљање гробљима и погребне услуге; 7) управљање 

јавним паркиралиштима; 8) обезбеђивање јавног осветљења; 9) управљање 

пијацама; 10) одржавање улица и путева; 11) одржавање чистоће на површинама 

јавне намене; 12) одржавање јавних зелених површина; 13) димничарске услуге; 

14) делатност зоохигијене (члан 2). Ради коришћења, чувања и одржавања 

средстава за обављање комуналних делатности, одржавања чистоће и заштите 

животне средине, јединица локалне самоуправе може да пропише опште услове 

одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење (члан 4. став 4).  

 

  Изузетно, Влада Републике Србије може одлучити да на подручјима 

која су законом стављена под посебну заштиту, на туристичком простору и 

другим подручјима од посебног значаја, управљач обезбеђује обављање 

комуналне делатности. Влада прописује услове обављања комуналне 

делатности на овим подручјима, ради одрживог коришћења и управљања 

природним ресурсима, као и спречавања, отклањања и смањења негативних 

утицаја по животну средину. Према одредбама члана 6. Закона, јединица 

локалне самоуправе је дужна да се у поступку поверавања обављања 

комуналних делатности руководи начелима конкуренције, економичности, 

ефикасности и заштите животне средине.  

 

  Законом о локалној самоуправи се утврђују послови из надлежности 

градова и општина, али те надлежности нису регулисане овим законима већ 

''секторским'' законима, а једна од таквих области, у којој се прописују 

надлежности локалне самоуправе, јесте и област животне средине.  

 

  Општа и једна од најзначајнијих карактеристика прописа у области 

животне средине усвојених у Републици Србији у последњих неколико година, 

а који су, између осталог, донети у циљу усаглашавања са релевантним 

прописима Европске Уније, јесте да садрже одредбе које се односе на 

надлежности локалне самоуправе. Сматра се да је овај процес започет 

доношењем четири системска закона у области животне средине из 2004. 

године, а настављен доношењем сета закона из 2009. године и 2016.године. 

Додатно, јединице локалне самоуправе имају значајне надлежности и према 
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 Закону о водама (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 30/10 , 

93/12,101/16,95/16,95/18 и 95/18-др.закон).  

 

  Свакако најзначајнији ''секторски’‘ пропис јесте Закон о заштити 

животне средине, чије се одредбе у једном делу односе на јединице локалне 

самоуправе. Неке од тих одредаба имају општи карактер и односе се на 

јединице локалне самоуправе, док се једним бројем одредаба експлицитно 

прописују овлашћења и обавезе јединице локалне самоуправе. Према одредбама 

члана 5. овог закона, у остваривању система заштите животне средине и 

јединица локалне самоуправе, поред осталих субјеката, одговорна је за сваку 

активност којом се мењају или се могу променити стање и услови у животној 

средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са 

законом. Обавеза јединице локалне самоуправе јесте да обезбеђујe интеграцију 

заштите и унапређивања животне средине у све секторске политике 

спровођењем међусобно усаглашених планова и програма и применом прописа 

кроз систем дозвола, техничких и других стандарда и норматива, 

финансирањем, подстицајним и другим мерама заштите животне средине (члан 

9. тачка 1).  

  На основу члана 109. Закона о заштити животне средине, јединици 

локалне самоуправе поверени су, између осталог, и послови вршења 

инспекцијског надзора над извршавањем послова поверених овим законом и 

прописима донетим на основу њега.  

 

  Јединица локалне самоуправе доноси програм заштите животне 

средине на својој територији, односно локалне акционе и санационе планове, у 

складу са Националним програмом и плановима и својим интересима и 

специфичностима (члан 68).  

 

  У складу са програмима мониторинга, које на основу посебних 

закона доноси Влада, јединица локалне самоуправе доноси програме 

мониторинга на својој територији и обезбеђује финансијска средства за 

обављање мониторинга (члан 69), а надлежни орган јединице локалне 

самоуправе води Локални регистар извора загађивања животне средине (члан 

75. став 3).  

  Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да, на 

прописан начин, Агенцији за заштиту животне средине, која води 

информациони систем заштите животне средине и израђује извештај о стању  
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животне средине у Републици, доставља податке из мониторинга и податке за 

израду извештаја који Влада једанпут годишње подноси . 

 

  Народној скупштини  Јединица локалне самоуправе има и обавезу 

да редовно, благовремено, потпуно и објективно обавештава јавност о стању 

животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа 

загађујућих материја и њихове емисије, као и о мерама упозорења или развоју 

загађења који могу представљати опасност за живот и здравље људи (члан 78), 

да по захтеву доставља информације које се односе на заштиту животне средине 

(члан 79) и да, у складу са законима који регулишу посебне области заштите 

животне средине, обезбеди учешће јавности у одлучивању (члан 80).  

 

  Јединица локалне самоуправе, у оквиру својих овлашћења и у 

складу са законом, има обавезу да обезбеди финансирање и остваривање 

циљева заштите животне средине (члан 83).  

 

  Законом о заштити животне средине дефинисани су и економски 

инструменти за финансирање заштите животне средине: 1) накнада за 

коришћење природних вредности коју плаћа корисник природне вредности, а 

која се утврђује и расподељује између Републике, покрајине и јединице локалне 

самоуправе, у складу са посебним законима; 2) накнада за загађивање животне 

средине коју плаћа загађивач, а Влада ближе одређује врсту загађивања,  

критеријуме за обрачун накнаде и обвезнике, као и висину и начин обрачуна и 

плаћања накнаде. Средства прикупљена од ове накнаде у висини од 60% приход  

су буџета Републике, а 40% је приход буџета јединице локалне самоуправе; 3) 

накнада за загађивање животне средине у подручјима од посебног интереса која 

утврђује Влада и прописује висину и начин плаћања накнаде. Средства 

прикупљена од ове накнаде у висини од 80% приход су буџета Републике, а 20% 

је приход буџета јединице локалне самоуправе; 4) накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине коју прописује јединица локалне самоуправе на 

основу критеријума које прописује Влада и по прибављеном мишљењу 

министарства надлежног за послове заштите животне средине.  

 

  Средства за заштиту животне средине могу се обезбедити и из 

донација, кредита, међународне помоћи, страних улагања, инструмената, 

програма и фондова Европске Уније, Уједињених Нација и других 

међународних организација.  
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  Јединице локалне самоуправе су у обавези да отворе буџетски фонд 

за заштиту животне средине у складу са законом којим се уређује буџетски 

систем (члан 100), а приходи буџетског фонда су средства остварена од накнада 

за загађивање животне средине, накнада за загађивање животне средине у 

подручјима од посебног интереса и накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине.  

  Средства буџетског фонда користе се наменски, за финансирање 

програма заштите животне средине, односно акционих и санационих планова, а 

на основу програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине који, по прибављеној сагласности министарства надлежног за послове 

заштите животне средине, доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе.  

  Из одредаба претходно наведених закона, као и бројних других 

закона који уређују поједине области животне средине, као што су Закон о 

процени утицаја на животну средину (''Службени глaсник Републике Србије’’, 

бр.135/04 и 36/09, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Службени глaсник Републике Србије'', бр. 135/04 и 88/10), Закон о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени 

глaсник Републике Србије’’, број 135/04 I 25/15), Закон о заштити ваздуха 

(''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од 

буке у животној средини (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09 и 

88/10), Закон о управљању отпадом (''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 

36/09 , 88/10 I 14/16), Закон о хемикалијама (''Службени глaсник Републике 

Србије’’, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12 I 25/15), Закон о заштити природе  

(''Службени глaсник Републике Србије’’, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – испр. 14/2016 

i 95/2018 - др. закон), недвосмислено се може утврдити да су обавезе и 

одговорности јединица локалне самоуправе за заштиту животне средине бројне 

и значајне. Да би се ове обавезе испуниле, неопходно је изградити 

институционалне, техничке, финансијске и кадровске капацитете у јединицама 

локалне самоуправе. Програм заштите животне средине јединица локалне 

самоуправе представља основ за препознавање постојећих проблема у заштити 

животне средине, изградњу неопходних капацитета за решавање тих проблема 

и, самим тим, стварање услова за испуњавање прописаних обавеза.  
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Садржај и структура Програма 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

 

 

 

 

  Заштита животне средине је свеобухватна област, а надлежности 

јединица локалне самоуправе у тој области бројне су и значајне. Иако је 

Законом о заштити животне средине дефинисано да јединице локалне 

самоуправе доносе програме заштите животне средине у складу са стратешким 

документима и својим интересима и специфичностима, није једноставно 

утврдити садржај локалног програма заштите животне средине.  

 

  Приликом израде програма морају се имати у виду све надлежности 

које јединице локалне самоуправе имају у заштити животне средине, захтеви и 

смернице релевантних стратегија, програма и планова на националном нивоу, 

како у области животне средине тако и оних који су у надлежности других 

ресора, али се индиректно односе на ову област, као и проблеми животне 

средине који нису у директној надлежности локалних самоуправа. При томе, 

локални програми заштите животне средине требало би да буду реални и 

изводљиви.  
   

  У Републици Србији је до израде овог програма урађено свега 

неколико локалних програма животне средине, а садржај и структура тих 

програма се знатно разликују.  

  Код утврђивања садржаја и структуре овог програма водило се 

рачуна да буде усаглашен са Националним програмом заштите животне средине 

(''Службени гласник Републике Србије’’, број 12/10) и да обухвати све области 

које су у надлежности локалних самоуправа, али и одређене специфичне 

проблеме који су карактеристични за општину Босилеград. 
  

  Програм заштите животне средине општине Босилеград  (у даљем 

тесту: Програм) израђује се за период од десет година и обухвата целокупну 

територију општине Босилеград, документом се утврђује постојеће стање 

животне средине, дефинишу се најзначајнији проблеми, успостављају циљеви и 

разрађује акциони план за период од пет година за достизање приоритетних  
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циљева. На тај начин се креира политика заштите животне средине локалне 

самоуправе, која је усаглашена са другим секторским политикама на локалном 

нивоу, али и са одговарајућим политикама на националном нивоу, пре свега са 

Националним програмом заштите животне средине и Националном стратегијом 

одрживог развоја Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије’’, 

број 57/08).  

  За достизање циљева дефинисаних Програмом који нису 

реализовани у оквиру петогодишњег акционог плана, биће донет нови акциони 

план.  

 

 

 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАМА  

 

 

 

 

Програм се састоји од три основна дела:  

 

 

1. анализе тренутног стања животне средине, са приказом најзначајнијих 

проблема; 

 

2. списка утврђених циљева, општих4 и специфичних; 

 

 

 

3. акционог плана за достизање циљева. 

 

  Посебан део документа је посвећен питањима инспекцијског 

надзора, мониторинга и извештавања о стању животне средине, као и питањима 

едукације и подизања јавне свести о животној средини.  

 

  У Програму су дати индикатори за праћење стања животне средине, 

у складу са Правилником о Националној листи индикатора заштите животне 

средине (''Службени гласник Рeпублике ‘‘, број 37/11) и индикатори за праћење 

и евалуацију имплементације Програма.  
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  Финансирање Програма, односно извори и начини обезбеђивања 

средстава за његову имплементацију, приказани су у посебном поглављу овог 

документа.  
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 ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географски и административни положај 
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  Општина Босилеград се налази у крајњем југоисточном делу 

Републике Србије, у Пчињском округу, уз бугарско-македонску границу. На 

северу се граничи са општином Сурдулица, на западу са општином Врање, на 

југозападу са општином Трговиште, на југу са Републиком Македонијом (у 

дужини од 9 km) и на истоку и југоистоку са Републиком Бугарском (у дужини 

од 54 km). 

  Укупна површина општине Босилеград износи 571 km 2. Мрежу 

насеља Општине Босилеград чини 37 насеља, од тога 1 градско, 1 мешовито 

(приградско) и 35 руралних. Насеља су катастарски организована у 38 

катастарских општина, са 37 месних заједница и 7 месних канцеларија 

(Босилеград, Горња Лисина, Горња Љубата, Назарица, Бранковци, Доња Љубата 

и Доње Тламино). Од Београда је удаљена 400 km, од Ниша 170 km, а од Софије 

132 km. Налази се на северној географској ширини 42o19’ до 42o37’ и источној 

географској дужини 22o12’30’’ до 22o33’30’’. Босилеградска котлина простире 

се у југоисточном делу општине у дужини од око 4 km и највећој ширини око 

1,1 km, на надморској висини од 725 m у Босилеграду до 700 m у Радичевцима. 

 

  Општину Босилеград карактерише изразита пластичност рељефа са 

надморском висином од 670 m до 1922 m. Подручје Општине Босилеград 

протеже се од врха Мали Стрешер планине Варденик на северу до границе са 

Републиком Македонијом на југу, и од Бесне Кобиле на западу до Милевске 

планине на бугарској граници према истоку. 

 

  На територији општине Босилеград налази се урбани центар 

Босилеград који лежи у пространој котлини где се Божичка и Љубатска река 

спајају и теку као Драговиштица. Поред Босилеграда као општинског центра ту 

су још и 36 руралних насеља. Насеља су катастарски организована у 38 

катастарских општина са 37 месних заједница и то су насеља: Барје, Белут, 

Бистар, Бранковци, Бресница, Буцаљево, Гложје, Голеш, Горња Лисина, Горња 

Љубата, Горња Ржана, Горње Тламино, Груинци, Доганица, Доња Лисина, Доња 

Љубата, Доња Ржана, Доње Тламино, Дукат, Жеравино, Зли Дол, Извор, 

Јарешник, Караманица, Милевци, Млекоминци, Мусуљ, Назарица, Паралово, 

Плоча, Радичевци, Рајчиловци, Ресен, Рибарци, Рикачево и Црноштица. 
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 Становништво 
 

 

 

 

 

  Босилеград је центар општине у којој према попису становништва 

из 2011.године  било је 2624 становника (према попису из 2002. било је 2702 

становника). 

  У насељу Босилеград живи 2068 пунолетних становника, а 

просечна старост становништва износи 37,0 година (36,9 код мушкараца и 37,1 

код жена). У насељу има 890 домаћинстава, а просечан број чланова по 

домаћинству је 3,03.  

  Ово насеље је углавном насељено Бугарима (према попису из 2002. 

године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.  

 

  Највећи број становника на територији општине живи у два 

насељена места и то Босилеград и Рајчиловци. На територији општине живи 

преко 95% становника бугарске националне мањине. 
  

 

                                                Демографија 

Година Становника 

1948 1.233  

1953 1.320 

1961 1.355  

1971 1.662 

1981 2.029  

1991 2.440                2.439 

2002 2.702               2.743 

2011 2.624 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Попис_становништва_2002._у_Србији
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  Брдско-планинско подручје обухвата 90% укупне територије 

општине а на њему живи 52,85% укупног становништва. Насеља су претежно 

мала, разбијена на бројне засеоке или линеарно развучена дуж путева, са малим 

учешћем инфра и супраструктуре. 

 

  Општину Босилеград карактерише изразито демографско 

пражњење. 

  Становништво је у периоду 1948.-2011. године спало са 18816 на 

7979 становника, па стопа негативног демографског раста износи 57,6%. 

  Сеоска насеља у целини имају велики демографски пад. Једино 

приградско насеље Рајчиловци има позитиван раст становништва. Просечна 

густина насељености за општину Босилеград 2011. године износи 14 ст/км 2 . 

  Вредност природног прираштаја за 2008. годину -12,3‰. Просечна 

старост износи 43,68 година. 

  Већинско становништво општине чине Бугари са 70,86% 

заступљености, потом следе Срби (13,17%), а у мањем проценту су заступљени 

Македонци, Црногорци и Власи. 
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Привреда 

 

 

 

  Од активног становништва које обавља занимање (3451), највећи 

проценат се бави пољопривредом, ловом и шумарством 36,92%. Потом следе 

запослени у секундарном сектору: прерађивачкој индустрији 23,47%, 

грађевинарству 8,37%, рударству 1,1% и производњи и снабдевању електричном 

енергијом, гасом и водом 1,01%. У терцијарном сектору запослено је 26,6%.  

  Учешће пољопривредног у укупном становништву континуирано се 

смањивало: са 76% у 1971. години, на 19,18% у 2002. години. 

 

  Привредна, посебно индустрија  општине Босилеград је трајала све 

до 90-тих година XX века, када започиње смањење економске активности и 

период стагнације. Некада је економску базу општине чинила је индустрија која 

је упошљавала преко50%становништва, а остваривала више од70% друштвеног 

производа привреде. Овај рејон, као дуго неразвијена област, последњих година 

показује тенденције ка израженој неразвијености. Општина се активно 

укључила у припрему Националне стратегије за развој најнеразвијенијих 

општина у Србији и представила детаљне податке за развој природних, 

привредних и других потенцијала и предложила низ конкретних мера и решења 

за излазак из круга најнеразвијених општина у Републици.У структури 

запослености највише је запослених у свери услуга: образовања, здравствене 

заштите, администрације, у којој раде око 58,8%, у индустрији прераде раде 

10,5%, у трговини на крупно и ситно 7,1%, следе транспорт и складиштење 

3,9%, изградња 1,6%, финансијско посредовање 0,5%. 

   Могућности привредног развоја општине Босилеград заснивају се 

на близини државне границе са Републиком Бугарском и сарадњи на 

регионалном и локалном нивоу. Дефинисани приоритети привредног развоја 

обухватају: унапређење пољоприведне производње и њено прилагођавање 

тржишним условима, подржано одговарајућим мерама економске и пореске 

политике за формирање и развој сточарских фарми; туризам уз развој 

комплементарних делатности; саобраћајне услуге и складишно-логистичке 

активности (због погодности пограничног положаја); мала и средња предузећа 
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(МСП) као генератор развоја, конкуретности и запошљавања, уз одговарајућу 

подршку микробизнису и породичним фирмама; развој рударства; шумарство, 

ловство и прераду дрвета. Босилеград представља нуклеус производно -

прерађивачких активности и МСП, док се као насеља са иницијалним облицима 

предузетништва и МСП предвиђају Бистар, Доња Љубата и Лисина. 

   За развој привредних делатности до 2021. године планира се 

активирање нових локалитета и просторних модела смештаја индустрије и 

МСП и других привредних делатности (индустријска зона/парк, бизнис 

инкубатори) у оквиру постојећих и планираних центара.  

   Најзаступљенији индустријски производи су: чарапе и веш (дечји, 

женски и мушки програм), намештај, еуропалета и други полупроизводи од 

дрвета, техничка грађа, огревно дрво, конфекција (одевни предмети). Тренутно 

су активна индустријска предузећа у гранама дрвне , текстилне, прехрамбене 

производње  и 5 стругара (пилана).  

   Прехрамбена индустрија директно је везана за пољопривреду, која 

је снабдева основним сировинама  произвођач  је хлеба и белог пецива, такође 

се  врши прерада, паковање и складиштење воћа и пољопривредних производа.  

  Заступљена је производња ратарских производа, индустријског 

биља, сточног крмног биља, производња воћа и тов јунади. У склопу 

прерађивачке делатности врши се прерада и конзервирање воћа, поврћа и меса. 

Мањи капацитети производног занатства су усмерени на локално тржиште. 

   Општина Босилеград располаже индустријском зоном од 18,4 ха, 

док је расположива површина у оквиру постојеће индустријске зоне 2,2 ха. 

Програмом будућих гринфилд инвестиција предвиђена су значајна проширења 

индустријске зоне, као приоритетна активности локалне самоуправе у наредном 

периоду. 

  Најзначајнији саобраћајни коридор на који се везује ово подручје је 

европски коридор X (аутопут Е-75). Саобраћајна везе са коридором се остварује 

преко државног пута Рибарци-Округлица и државног пута Владичин Хан -

Стрезимировци. Центар општине је удаљен од коридора 70 км. Постоји и краћа 

веза са коридором , државним путем преко Доње Љубате, Криве Феје и 

Корбевца, али је овај правац делом непроходан. Директну саобраћајну везу 

Босилеград остварује са Републиком Бугарском (преко граничног прелаза 

Рибарци). Са Републиком Македонијом директну везу остварује путним правем 

Рибарци граница Македоније дужине 25 км. 

   Лежишта фосфата у општини Босилеград, најперспективнија су у 
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Европи, а резерве скупе руде олова и цинка у Караманици довољне су и за  

 

наредни век. Ако на прави начин искористи рудно богатство, општина би могла 

да изађе из круга неразвијених. Процењене резерве врло скупе руде олова и 

цинка у Караманици, која у себи има и примесе бакра и злата, обезбедиле би 

рад рударима и у наредном веку. 

 

 

 

 
 

Пољопривреда  

 

 

 

      Коришћење земљишта 
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6227,94 

Земљиште у општини Босилеград, према категорији коришћења 

 

 

  Природни услови који владају на територији општине Босилеград,  

опредељују  пољопривреду као главно занимање њеног становништва. Њен 

развој кроз историју  прошао је кроз неколико периода и фазе развоја.   

  Становништво општине Босилеград одувек је било везано за земљу 

и њену обраду. Међутим, оно крозисторију није увек било власник земље коју 

обрађује. 

  После ослобођења овај  проблем није нестао, већ је тадашња држава 

Бугарска морала да откупи сва имања и да их да слободним сељацима.  

  Прави економски развој општина доживљава тек после Другог светс 

ког рата и има  свој врхунац 80-их година прошлог века, када почиње стагнација  

и 90-их пропаст  друштвене привреде. Данас полако се развија  привредни 
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сектор са тржишном економијом, али недостатак инвестиција онемогућава нова  

радна места и стабилан развој.  
 
  У општини Босилеград је регистровано 354 радњи различитих 

делатности од којих је 70% активно. Најзастуљене су трговинске радње којих 

има 98, мини пилана 16, погон за прераду воћа, израда намештаја и текстилна 

производња. 

 

  Растом становништва расла је и потреба за обрадивим површинама.  

Међутим, неадекватним коришћењем, земљиште бива захваћено ерозијом, с 

којом борба  је трајала скоро пола века.  

  У овим крајевима гаји се јечам, раж, кукуруз, пшеница и хељда. 

Покушаји за гајење винограда у селима Босилеград, Рајчил овци и Рибарци 

били су неуспешни.  

  За локалну пот рошњу гајено је поврће пасуљ, лећа, праприка, 

купус, лук, кромпир и др. Заједно са земљорадњом и сточарство има велики 

удео у привредном животу Босилеградских становника. У Босилеградској 

околији га ји се 77787 оваца, 27355  коза, 5517 говеда, 2497 коња, 13 магараца и 

5480 свиња.  

  Пчеларство такође има дугу традицију у овом крају. Број кошница 

1897. је 1445, а  следеће године њихов број пада на 1348, када од једне кошнице 

је добијано по 5 кг меда.  

  Данас је коришћено земљиште увелико смањено за разлику од почет 

ка прошлог века. Деаграризацијом и индустријализацијом општине, смањен је  

број становника у руралним подручјима и тиме је смањена и пољопривредна 

продукција. 

  Тај процес нажалост и данас траје. 

 

  Друга грана пољопривреде која је заступљена у општини 

Босилеград, јесте  сточарство. Због постојања малих површина за пашњаке, 

судбина је определила да сточарство буде секундарно занимање житеља 

Босилеграда. Сточарство је наравно, екстезивног карактера, тако да су приноси 

по грлу веома мали. У већањем броја стоке  покушавало се, да се до неких 

граница повећају и приходи и убла жи утицај екстезивног карактера. Међутим, 

данас је број стоке увелико смањен у односу на блиску прошлост.  

 

  Као основни производи сточарства су квалитетно месо, млеко и мл 

ечни производи.  Осим млека и меса, од сточарства се не добија ништа друго, 

што указује на ограниченост и ове пољопривредне гране. Од сточарства 
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умногоме зависи и земљорадња, јер недостатак ђубрива умањује приносе 

житарица. 

 

  Коришћена пољопривредна површина (коју обухватају привредна 

друштва, задруге и породична газдинства) у 2010. години износила је 35631 hа, 

што је 62,3% укупне територије општине. Од тога оранице и баште обухватају 

12123 hа, што је 34,6% укупне пољопривредне површине. Ливаде са 8101 hа 

(22,7%) и пашњаци 13294 hа (37,3%), а за њима следе: воћњаци са 998,1 hа 

(2,8%), крмно биље са 1332 hа (3,8%), повртно биље са 1264 hа (3,6%), жито са 

989 hа (2,8%) и виногради са 9 hа (око 0,02%). 

 

  Евидентан је сточарски карактер подручја јер је 60,05% 

пољопривредног земљишта под ливадама и пашњацима. Пољопривредне 

површине у вишим брдским пределима постепено се претварају у пашњаке, 

што је омогућило јачи сточни фонд. 

 

  Савремене агротехничке мере се слабо примењују, те је 

пољопривредна производња екстензивна а принос житарица низак. Према 

вертикалној разуђености, подручје се дели на мањи претпланински део (до 800 

мнв.) и већинско планинско подручје (преко 800 мнв.), који се веома разликују 

по карактеристикама. 

 

 

 

  Инфраструктура 

 

 

 

 Путна мрежа 

      
 

 

 

   На територији општине постоје регионални путеви у дужини од 

преко 120 км локални путеви у дужини преко 1000 км. 

 

  Регионални путеви су асфалтирани око 50% и налазе се 50% у 

одличном стању јер је улагањеод преко 3 милиона еура преко Владе Републике 

Србије реновирано, а за преостали део су поднешени захтеви и пројекти за 
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наставак реновирања. Таконе и сигнализација је недовољна. 

 
   

 

  Улагање Републичке дирекције за путеве и општине 

Босилеград асфалтирано је у задње три године преко 30 км 

локалних путева и поднешени сузахтеви и Пројекти за наставак асфалтирања. 

 

  Територија општине Босилеград са путном мрежом 

 
 

 

 

 

Путна мрежа 

 

 

РЕГИОНАЛНИ ПУТЕВИ: савремени 36 км,туцаник 35 км, земљани 40 км 

 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ:туцаник 2.5 км, замљани 397.5 км 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Улице у граду – како на урбанистичком тако и на неурбаном делу 

у заједницама Босилеград и Рајчиловци улице су недовољно уређене 

сигнализацијом и тротоаром. Не постоје уређена паркиралишта и све ово 

упудује на потребу значајних инвестиција. У току последњих година 
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интензивно се ради на уређењу улица И асвалтирању јер смо у међувремену 

преко ЈП Дирекције за градско И граневинско земљиште општине Босилеград  

 

 

набавили механизацију за извођење припремних радова и др.У току је 

реконструкција улице “ 7 Јули”и “Георги Димитров” 
 

 

 

 

 

Водоснабдевање 

 

 

 

 

 

  Градског подручја и заједнице Рајчиловци је у надлежности Јавног 

комуналног предузеда и релативно задовољава потребе гранана.Водовод је 

физичке карактеристике Издашност изворишта Извор15- 17 л/с, Блат 17-24 л/с, 

са капацитетима резервоара 200м3, односно 180м3.До ове године прикључено је 

око 1400 домачинства. 

  Покривеност општине градским водоводом је око 50%.У 

приградским насељима прикључено је око 90% домачинства. Просечна 

потрошња воде је 146 л/становнику, а водоводна мрежа је изграђена 95% у 

насељеним местима Босилеград и Рајчиловци. Исправност узорака воде за пиће 

је преко 98% уредно се врши хлорисање и сл. У погледу побољшања водоводне 

мреже извршена је реконструкција заменом азбестних цеви, урађен 

резервоар у село Рајчиловци, урађени повезни водови од Босилеградског до 

рајчиловског резервоара извршено проширење мреже до села Радичевци у 

процедури је изградња новог резервоара у Рисовици повезни водови са другим 

резервоарима и довођење нове воде из Рисовице и Роде Милевци што је битно 

побољшало водоснадбевање општине Босилеград. Напомињемо да су те 

инвестиције вредне више од 2 милона еура обезбеђене 2004 год. до данас од 

Владе. У сеоским подручијима грађани су индивидуалним водоводом 

махалама у одређеним месним заједницама а на основу њихових 

захтева.Предвиђена су финансијска средства из буџета општине,а преко 

годишњег плана дирекције за грађевинско земљиште и путеви уз 

добијање свих потребних сагласности .У с.Извор је у току 2011-2012 год. 
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изграђен савремен водовод са резервоаром , помпом из којег у Слободан пад су 

збринута 60 домаћинства У току је израда пројекта одстране ЈП ГЗП за села  

 

 

 

Ресен,Белут,Млекоминци.Респективно  завршени су  прикључци до сваке куће 

чиме  су збринути још 120 домаћинства најсушнијег подручија од Босилеграда 

које тренутно сваког лета ЈП ГЗП снадбева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канализациона мрежа 

 

 

 
 

  На простору заједница Босилеграда и Рајчиловци у односу на 

изграђену водоводну мрежу, покривеност је изнад 95%. Укупна дужина мреже 

је 30 км. Предстоји изградња главног фекалног колектора, станица за 

пречишдавање отпадних вода за које су израђени пројекти и конкурисно је са 

њима на више адреса. 
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  Тренутно се ради измештање фекалних водова из центра града И 

спајање са водом из насеље Магурка другим градским водом 
 

 

са десне стране Драговиштице И водом из прве долине МЗ Рајчиловци у једну 

главу где ће бити постављен колектор за пречишћење за које смо уредно 

конкурисали код надлежних институција. 

  Сеоска насеља немају канализациону мрежу, па се углавном користе 

септичке јаме. 

 

 
 
 

 
    
 Земљиште  
 

 

 

 

 

  На планском подручју развило се више типова земљишта: гајњаче, 

подзоли, планинска црница и наслаге рецентних алувијалних наноса у нижим 

деловима поред реке. Према бонитетским класама, земљиште I-IV категорије 

(алувијални наноси) налази се у североисточном делу општине, у 

Босилеградској котлини и обухватају свега 17,45 hа што указује да је 

пољопривредни потенцијал слаб. 

  Земљиште V-VIII категорије чини већину површине босилеградске 

општине (54337,13 hа) и на њему се у највећој мери узгаја кабаста сточна храна. 
 

  Земљиште VIII класе је типично брдско, делимично се користи за 

производњу кромпира и овса, док већи део прелази у пашњаке или се 

пошумљава. 

  На свим теренима до 800 мнв постоје повољни услови за 

комерцијалну производњу воћа. Квалитетне катастарске класе земљишта под 

шумама су углавном заступљене на читавој територији општине Босилеград. 
 

   Већина земљишта слабијег квалитета које су се у катастарској 

евиденцији водиле као њиве прешле су временом у вештачке ливаде, ради 

обезбеђења крмне базе за развој и унапређење сточног фонда. 
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  Општина Босилеград лежи на планинама, великим и малим 

котлинама, плитким и дубоким долинама. Сходно томе, разноликост рељефа,  
 

 

надморске висине и експозиције терена, доводи до различитости земљишта. На 

неким местима где постоји велика ерозија  или је велик нагиб терена, земљиште 

је остало без хоризонта А, Б, а на неким местима може чак да се види и гола 

стена (на пример на локалитету Воденици, 1 км западно од града). Земљишта, 

која се јављају у оквиру општине Босилеград су алувијална, делувијална, 

скелетна и скелетоидна земљишта, гањаче, планинска црница, мочварна  

(барска) земљишта и антропогена тла.  

 

 

  Гајњаче су земљишта обично распрострањене у прелазној 

полупланинској  климатској зони између 700-1500  метара надморске висине. У 

погл еду вегетације, гањаче  су земљишта листопадне вегетације. Ливаде су на 

њима слабије. На места често прелазе у  ранкере (хумусна шумска тла).  

 

  Планинске црнице (планинско ливадно тло) јављају се на билима и 

висоравнима  са благим нагибом, равним површинама и плитким депресијама 

субалпског и високо-планинског појаса планине Црноока, Валози, Милевске 

планине, Бесне Кобиле. То је земљиште травнатих површина планина изнад 

1550 метара надморске висине. Услед јаке радијације и појачаних ветрова, на 

плиткој подлози земљиште се  лети јако исуши.  
 

  Мочварна земљишта имају врло ограничено распрострањење на 

територији  општине Босилеград, углавном око токова већих река 

(Драговиштица. Божичка, Љубатска,  Бранковска река) и око тзв. разбијених 

изворишта воде који извиру на равним и слабо  нагнутним теренима, где 

изворска вода не извире на једном месту већ избија на ширем  простору, 

стварајући глибаву бар уштину. Оваква места су углавном обрасла 

хидрофилним биљкама и нису погодна за обраду.  

 

  Алувијална земљишта настају рецентним таложењем речних наноса 

шљунка,  песка и муља. Јављају се у ужем или ширем појасу средњих и доњих 

токова  Драговиштице, Бранковске и Љубатске реке.  

 

  Земљишта су главни фактор пољопривредног развоја општине 

Босилеград. Становништво општине претежно је рурално које се бави 
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земљорадњом,воћарством и сточарством. Њихова делатност непосредно је 

повезана са земљиштем као природним ресурсом и захваљујући њиховом  

 

диверзитету, они повољно утичу на развој ових грана привреде.  
 

  Земљиште које је деградирано загађивањем и деструктивним 

процесима није испитивано као ни засићеност земљишта тешким металима и 

пестицидима. 

  Земљиште се деградира и ерозијом, заузимањем депонијама и 

одлагањем минералних и органских супстрата. Претерана употреба и 

неконтролисана и неадекватна примену вештачких ђубрива и пестицида, као и 

одсуство контроле квалитета воде која се користи за наводњавање у 

пољопривреди и разна хемијскадејства уопште, загађују земљиште, површинске  

и подземне воде. Резултати дати у општинским упитницима показују да је стање 

квалитета земљишта углавном задовољавајуће јер нема тешких метала и 

пестицида у земљишту. Губљење земљишта из основне намене (превођење 

пољопривредног у стамбено, индустријско и за инфраструктуру) је око 2% 

годишње. Проценат није велики али је већи проблем неконтролисана конверзија 

и бесправна градња које се по правилу реализују на пољопривредном 

земљишту. 
 

    
  

 

 

 

 

 

Воде 

 

 

 

 

  На територији општине постоје четири сливна подручја: сливови 

Тламинске реке, Драговиштице, Љубатске реке и Божичке реке. На саставу 

Божичке и Лисинске реке изграђено је вештачко акумулационо језеро Лисина.  

 

  Сви водотокови на територији општине су усмерени ка Струми и 

Егејском мору, изузев Божичке и Лисинске реке и дела слива Љубатске реке, 
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који се преко Лисинског језера усмеравају ка Власинском хидроакумулационом 

систему. Подручје је богато и подземним врло слабим минералним водама. 

 

  Територију општине Босилеград одводњава само један главни речни 

ток – река  Драговиштица. Тачно 1 км западно од Босилеграда, код локалитета 

Воденици (740 м. надморске висине), Божичка река пробијајући се кроз 

меандре код локалитета Градиште,  спаја своје воде са Љубатском реком и од 

њиховог сутока низводн о заједничка река добија  име Драговиштица. Ако се 

упореде количине видеће се да Божичка  река доноси већи део  водe 

Драговиштици од Љубатске реке. У почетку река Драговиштица улази у уску 

клисуру чија je десна страна конкавна, много виша од леве и шумовита. Овде 

ширина  долине износи од 20 до 30 метара, а корито реке широко од 5 до 6 

метра и постојано је јер се са обе стране ослања на стеновите косине. Низводно  
(око 200-300 метара) клисура  почиње да се шири, дајући почетак 

Босилеградске алувијалне котлине. Након ушћа Бранковске реке (њена највећа 

притока) Драговиштица напушта територију општине Босилеград односно 

Републику Србију и улази у општину Ћустендил у Републици Бугарској. Између 

села Шишковци и Раждавица 850 метара југозападно од села Шипочано, река 

Драговиштица улива се у реку Струму на 484 метара надморске висине.  

  Река Драговиштица уливајући се у Струму одводњава све воде општ 

ине у Егејско море.  

  Тако да слив Драговиштице припада Егејском сливу (2,2% територи 

је земље), мада преко  Лисинског и Власинског језера део воде Божичке, 

Љубатске и Лисинске реке одлазе у подручје Црноморског слива.  
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  Уколико узмемо изворе Колуничке реке (изворишни крак Божичке 

реке) за почетак реке Драговиштице, онда њена дужина износи 70 км (45,5 км 

на територији Србије и 24,5 км на територији Бугарске). Њен пад од извора до 

Босилеграда (код локалитета Воденици) достиже 27,3‰ (метара на 1 км), а од 

Воденици до граничног прелаза Рибарци 6,8‰.  

 

  Уопште средњи пад Драговиштице износи 16 ‰, што се може 

искористити за производњу електричне енергије. У прошлости, тачније од 1926. 

до 1961. године, код локалитета „Воденици“ постојала је хидроцентрала која је 

обезбеђивала електричну енергију Босилеграду и селу Рајчиловци. Међутим, 

данас на територији слива Драговиштице не постоји ни једна хидроелектрана.  

 

  Површина слива Драговиштице износи 867 km² и има средњу 

надморску висину од 1188 метара. Скоро 46% површине слива је пошумљен. 

Максимални средњегодишњи проток на ушћу река је имала 1937. године – 19,9 

м³/ѕ, а минимални 1983. –3,22 м³/ѕ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  На око 12 км северозападно од Босилеграда код села Доња Лисина, 

на локалитету  Обе реки изграђена је насута брана комбинованог типа од 
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каменог набацаја са глиненим  језгром, којом су Лисинска и Божичка река  
 

 

преграђене у Лисинско вештачко језеро.  

  Саграђено је као секундарна акумулација Власинског језера на 

надморској висини од 970 метара. Безмало пуних 6 година, од новембра 1972. 

до септембра 1978. године трајала је изградња друге фазе хидроенергетског 

система „Власина“, у чијем склопу је изграђено и ово пумпно-акумулационо 

постројење. ПАП „ЛИСИНА" чине акумулација „Лисина", машинска зграда са 

електромашинском опремом, тунел и довод реке „Љубате" и одводни органи до 

главне акумулације система Власинског језера. 

 

  Језеро је дуго је 3,5 км и има запремину 9,3 милиона m³, од чега је 

7,5 милиона m³ корисна запремина. Потенцијална енергија језера износи 14 

милиона kWh електричне енергије. У изградњи језера је инвестирано око 702,8 

милиона тадашњих динара. Воде језера имају вишеструку намену – користе се 

за производњу електричне енергије, за риболов и рекреацију. Током лета када 

опадне ниво воде у Власинском језеру, у њему се изливају преко двеју моћних 

пумпи капацитета 15 м³ воде у секунди, воде Лисинског језера. Воде се 

потискују 340 метара увис изнад Власинског језера, а затим се гравитационим 

системом одводоних канала, тунела и сифона одводи у канал „Божица“, а  

одатле у језеро. Канал Божица има два тунела укупне дужине шест километара, 

а сам је  дуг 25 км. То пребацивање вода чини Лисинског језера правим 

хидрофеноменом – воде из  Егејског се пребацују у Црноморски слив.  

 

  Из Лисинске акумулације се годишње у Власинско језеро упумпа 

74,7 милиона  кубика воде. Пуштањем у рад овог постројења производња 

Власинских ХЕ повећана је на  280–300 милиона kWh уз потрошену енергију за 

пумпање од 65 до 75 милиона kWh.  

  Језеро је богато Охридском пастрмком која је заштићена животна  

врста и другим  врстама рибе. Купање на језеру није препоручљиво јер су 

његове  обале скоро вертикалне  код бране и мочварне код ушћа Божичке и 

Лисинске реке.  

  На подручју општине постоје извори слабоминералних вода. 

Лежишта таквих вода  су Велики и Безимени извор издашности 16,40 л/с 

хидрокарбонатно калцијумског типа.  

 

  Вода тих извора се може користити као минерална сировина за 

флаширање, стона пијаћа вода и у индустрији безалкохолних пића. Други по 
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издашности је  лежиште Шопур и друга.  

  На територији општине Босилеград нема извора термоминералних  

 

 

вода. Најближи извори се налазе на ваздушној удаљености од 30 км у 

Ћустендилу (Р. Бугарска), односно 40 км у Врањској бањи.  

  У Босилеграду се срећу и крашки извори, који су својствени само за 

источну  страну општине, јер је та страна изграђена од мезозојских кречњака. У 

њима падавине пониру и јављају се у облику великих крашких извора - врела. 

Такви су извори у селу Извор, издашности 17 л/с 

 
 

 

 

   

 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

  Статутом општине Босилеград   (‘‘Службени Гласник Града Врања”, 

број  03/19)  утврђенa су права и дужности,  положај и надлежности свих органа 

општине Босилеград , а тиме и Општинске  управе Одељења за урбанизам, 

стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове Служба  за  

заштиту животне средине, као органа надлежног за заштиту животне средине. У 

Служби за заштиту животне средине запослено је 2 лица и то  један инспектор 

за заштиту животне средине, надлежни орган на пословима заштите животне 

средине. 

  Тако су обавезе Службе  за заштиту животне средине да:  

- Скупштину општине, Председника  и Општинско веће обавештава о вршењу 

послова из  свог делокруга;  

- даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за 

рад  Скупштине општине , Председника  и Општинског већа. 

 

  Општинској управи Служба за заштиту животне средине 

Председник  може издавати упутства и  смернице за спровођење одлука и 
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других аката Скупштине општине , док Општинско  веће врши  надзор над 

радом општинских / градских управа на начин који утврђује својим актом.  

 

  Надлежности  Службе  за заштиту животне средине су послови који 

се односе на:  

 

− припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне 

средине;  

− припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и 

унапређење  животне средине;  

− континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине 

(мониторинг),  путем овлашћених стручних организација;  

− информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;  

− заштиту природе и заштићена природна добра применом домаћих и 

међународних  прописа и стандарда;  

− припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;  

− спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу 

са  законом, одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и 

садржаја студије о  процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на 

студију о процени утицаја;  

− учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање  

сагласности на извештај о стратешкој процени;  

− издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне средине, на захтев 

органа  надлежног за припрему и доношење просторног и урбанистичког плана;  

- издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу  

испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;  

- издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење 

нарочито  опасних хемикалија;  

- давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем, годишње 

програме  управљања и правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби;  

- издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању 

отпадом,  вођење евиденције и достављање података министарству;  

- давање мишљења министарству или надлежном органу аутономне покрајине у 

поступку  када ови органи издају дозволу у складу са Законом о управљању 

отпадом;  

- вођење локалног регистра извора загађивања;  

- припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, 

обезбеђивање  услова и старање о његовом спровођењу;  

− предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера 
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заштите  животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима 

Скупштине општине ,  Председника  и Општинског већа; 
 

 

− образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.  
 

 

  Општинска  управа координира, подстиче, помаже и учествује у 

реализацији програма,  пројеката и акција које спроводе научне и стручне 

установе, јавна комунална и друга  јавна предузећа, организације, институције и 

друга правна и физичка лица у општини , а све  у циљу јачања свести о потреби 

заштите животне средине.  

  У Општинској  управи се обављају и послови финансијске службе и 

послови контроле, у  складу са прописима о буџетском систему.  

  Општинска  управа доноси финансијски план и план јавних набавки 

Општинска  управе и доноси  одлуке о покретању поступака јавних набавки за 

намене за које су средства обезбеђена у  буџету, односно у финансијском плану,  

у складу са актима Скупштине општине и  Општинског већа. Општинска  

управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје  надлежности. 

 

   Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. 

Општинска  управа  може за спровођење поступка јавних набавки да овласти 

јавно предузеће или друго  правно лице, уз претходну сагласност Председника, 

односно Општинског  већа, или када  је то предвиђено актом Скупштине 

општине,  Општинског  већа и Председника.  

 

  У Општинској  управи обављају се и други послови из изворног 

делокруга Општинске  управе, као  и одређени послови које Република, односно 

Покрајина, повере Граду/ општини. 
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  /   СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 

 

 

  
 Воде 

 

 

  Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике 

Србије’’, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука 

УС) дате су и основне смернице заштите вода. Чланом 23. овог закона 

дефинисано је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним 

управљањем водама и предузимањем мера за њихово очување и  

заштиту, у складу са посебним законом.  

  Чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. Гласник РС» 

бр. 88/11 и 46/14-Одлука УС РС) снабдевање водом за пиће је одређена као 

комунална делатност , као делатност од општег интереса и у надлежности је 

локалне самоуправе. Интегрално управљање водама остварује се у складу са 

Законом о водама (''Службени гласник Републике Србије’’, бр. 30/10 , 

93/12,101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), којим је у наше законодавство 

транспонована Оквирна директива о водама Европске уније (Water Framework 

Directive – WFD 2000/60/EC). Смисао испитивања квалитета површинских вода 

је да се на основу утврђених вредности показатеља квалитета површинске воде 

дефинишу мере које треба предузети када измерене вредности не одговарају 

препорученим.   На тај начин се врши помак са праћења квалитета 

(мониторинг) на управљање квалитетом вода, што је и смисао и крајњи циљ 

бриге о површинским водама.  

  Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотока, 

међудржавних вода и вода обалног мора Југославије (’’Службени лист 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије’’, број 6/78) и Одлуком о 

максимално допуштеним концентрацијама радионуклида и опасних материја у 

међурепубличким водотоцима, међудржавним водама и водама обалног мора 

Југославије (’’Службени лист Социјалисичке Федеративне Републике 

Југославије’’, број 8/78), међудржавне и међурепубличке површинске воде су по 
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квалитету (бонитету) биле подељене у четити класе:  
   

 

 

  Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање (''Службени гласник Републике Србије’’, број 50/12) и Правилником 

о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник 

Републике Србије’’, број 74/11), еколошки статус река и језера класификује се 

као: одличан (I класа), добар (II класа), умерен (III класа), слаб (IV класа) и лош 

(V класа), док се еколошки потенцијал вештачких и значајно измењених 

водених тела класификује као: максималан (I класа), добар (II класа), умерен (III 

класа), слаб (IV класа) и лош (V класа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Општина Босилеград се налази у југоисточном делу Р Србије. 

 

 Општина Босилеград се граничи: 

- са општином Сурдулица на северу, 

- са општином Врање на северо-западу, 

- са општином Трговиште на западу, 
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- са Р Македонијом на југо-западу, 

- са Р Бугарском на истоку. 

 

 

 

 

  Граница са Бугарском је у дужини од 54 км. Граница са 

Македонијом је у дужини од 9 км. 

 

  На територији општине Босилеград хидрографску мрежу чини река 

Драговиштица са притокама Бранковске, Љубатске и Лисинске реке. Све 

водотокове са овог подручја су усмерени ка Струми односно Егејском мору, сем 

Божичке, Лисинске и Љубатске које се преко Лисинског језера усмеравају ка 

Власинском хидроакумулационом систему. Подручје ове општине је богато 

подземним врло слабим минералним водама. 

  

  Такође има и 4 изворишта и то 

 

 Извориште 1: “Извор у селу Извор”-Налази  се у центру села Извор и ради се о 

врелу карсног подручја капацитета- издашности од 15-17 литара у секунди 

 

Извориште 2: “Бунар Б3”- Налази  се испод насеља Босилеград на месту звано 

Сред поље Магурка ради се о плитком бунару дубине од 6 м и максималне 

издашности 24 лит/сек. Напајање из алувијона реке Драговиштице. 

 

Извориште 3: “Извориште Рода”-Налази  се на Милевској планини на месту 

звано Козји камен и ради се о расуђеном изворишту са више извора у једном 

потезу који делимично понирају и местимично извирају из пукотинског система 

максималне издашности 13 лит/сек. 

 

Извориште 4: “Новосаграђени бунар на Рисовици”-Налази  се изнад насеља 

Босилеград на месту звано Рисовица ради се о извору пукотинског система из 

раседа, максималне издашности 1 лит/сек. 

  

  Подручје које заузима газдинска јединица Босилеград је са густом 

хидрографском мрежом, са више великих река, многобројних већих и мањих 

потока богатих водом преко целе године нарочито у горњим деловима. Све реке 

и потоци имају изразити бујични карактер. Ово показује да је ерозија на целом 

подручју јако развијена, како површинска тако и дубинска. 
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  Данашњи речни токови су формирани током квартара када су 

исчезла миоплиоценска језера али се веома брзо усецају захваљујући 

делимично и вертикалним покретима слојева мланег порекла, који код неких од 

њих доводи до карактеристичног прелома у профилу. Последица овако дубоко 

исечене хидрографске мреже су врло велике висинске разлике. 

 

  Сложена тектоника овог краја и бујични карактер хидрографске 

мреже условљавају јако развијен рељеф на већини планинских масива на којима 

се простиру површине ове газдинске јединице, док у орографији најчешће 

изостају благо заобљено брежуљкасте форме, већ је рељеф јако рашчлањен. 
 

 

  Ова газдинска јединица има следећа сливна подручја: 

 

*Слив Љубатске реке сачињавају реке: Љубатска, Дукатска, Козодолска и Црна 

рекана са површином од 2251,86 ха; правац пружања W-И. 

*Слив Божичке реке сачињава: Божичка река, чије се извориште налази ван ГЈ 

односно на подручју Власине, и Лисинска река на површини од 1.042,29 ха; 

правац пружања НW – СИ. 
 

 На саставу Божичке и Лисинске реке изгранено је вештачко језеро, 

Лисинско језеро. Језеро није у саставу ГЈ, а намена језера је допуна хидро-

акумулације (системом канала) Власинског језера ( система хидро централе 

Врла). 

  На територији општине Босилеград хидрографску мрежу чини река 

Драговиштица са притокама Бранковске, Љубатске и Лисинске реке. Све 

водотокове са овог подручја су усмерени ка Струми односно Егејском мору, сем 

Божичке, Лисинске и Љубатске које се преко Лисинског језера усмеравају ка 

Власинском хидроакумулационом систему. Подручје ове општине је богато 

подземним врло слабим минералним водама. 

 

  Општина располаже значајним водним потенцијалом. Постоји 

водоводна мрежа пијаће воде у самом административном центру, заједници 
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Рајчиловци и у селу Радичевци у својини општине и других институција за то 

надлежне. Таконе постоје изграђене водоводне мреже пијаће 
 

 

 

воде у више заједница у приватном власништву. На подручју општине постоје 

извори слабо минералних вода. 

  Лежишта таквих вода су Велики и Безимени извор издашности 15-

17 л/с хидрокарбонатно-калцијумског типа која се може користити као 

минерална сировина за флаширање, стона пијаћа вода и индустрији 

безалкохолних пића. 

  Други по издашности је лежиште Шопор и друга. Извршено је и 

прикључење МЗ Радичевци са градским водоводом,и  

водоснадбевање напред наведених и дргих Месних заједница новом пијаћом 

планинском водом ( РОДА И РИСОВИЦА). 

 

  Градског подручја и заједнице Рајчиловци је у надлежности Јавног 

комуналног предузећа и релативно задовољава потребе грађана.Водовод је 

физичке карактеристике Издашност извориштаИзвор15- 17 л/с, Блат 17-24 л/с,  

са капацитетима резервоара 200м3, односно 180м3.До ове године прикључено је 

око 1400 домаћинства. 

  Покривеност општине градским водоводом је око 50%.У 

приградским насељима прикључено је око 90% домаћинства. Просечна 

потрошња воде је 146 л/становнику, а водоводна мрежа је изграђена 95% 

у насељеним местима Босилеград и Рајчиловци. Исправност узорака воде за 

пиће је преко 98% уредно се врши хлорисање и сл. У 

погледу побољшања водоводне мреже извршена је реконструкција заменом 

азбестних цеви, урађен резервоар у село Рајчиловци, урађени повезни водови од 

Босилеградског до рајчиловског резервоара извршено проширење мреже до 

села Радичевци у процедури је изградња новог резервоара у Рисовици повезни 

водови са другим резервоарима и довођење нове воде из Рисовице и Роде 

Милевци што је битно побољшало водоснадбевање општине Босилеград.  

 

  Утврђени се следећи циљеви и основне поставке коришћења и заштите 

вода и развоја водопривреде: 

  У снабдевању насеља водом, приоритетно и максимално биће 

коришћена локална изворишта подземних и површинских вода, а недостајуће 

количине биће обезбеђиване из великих регионалних система, са ослањањем на 

изворишта која су законом заштићена од загађења; изворишта подземних вода и 
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акумулационе просторе за регионалне системе димензионисати на обезбеденост 

од 97%; 
   

 

  Дугорочне потребе за водоснабдевањем засниваће се на изградњи 

интегралних водопривредних система, с посебним ослонцем на велика  
 

изворишта подземних вода И вишенаменске акумулације (у првом реду чеоне 

акумулације у горњим деловима слива); 

  Вода за технолошке потребе биће захватана, по правилу, из 

водотокова (коришћењем за то одговарајућих акумулација), и уз то обавезно 

рециркулисана; 

  Обрана од поплава биће остваривана у оквиру интегралних система, 

путем: активне одбране у оквиру акумулационих басена, којима се ублажавају 

таласи великих вода и великих каналских система (ХС ДТД); пасивне одбране, 

кроз реализацију линијских заштитних система; планском контролом изградње 

у угроженим зонама (уз диференциране степене заштите, у складу са значајем 

подручја која се штите); 

 

  Заштита и унапређење квалитета вода до нивоа прописаних класа 

квалитета површинских вода и потпуна заштита квалитета подземних вода, а 

приоритетно: површинских и подземних вода намењених водоснабдевању 

становништва (постојећих и потенцијалних изворишта) И за наводњавање; 

термоминералних вода на подручјима бања; вода које припадају подругима 

заштићених природних добара (национални паркови и резервати природе); 

 

  Целовито искоришћење хидропотенцијала, у оквиру комплексних 

система вишенаменског карактера, укључив и искоришћење малих падова и 

мањих водних потенцијала; мале хидроелектране се могу несметано градити на 

местима где својим положајем и диспозицијом не угрожавају услове за 

реализацију иии перфомансе неких већих водопривредних, енергетских или 

других система; 

 

  Заштита од водне и еолске ерозије ради спречавања губитка 

земљишта, заштита од поплава, спречавања механичког засипања водних 

акумулација, механичког и хемијског загађивања водотока; противерозиони 

радови приоритетно ће се изводити ради спречавања водне ерозије (техничким 

и биолошким мерама), на сливовима на којима су изграђене акумулације и у 

зонама резервисаним за потенцијама изворишта водоснабдевања, на сливовима 
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подложним великим штетама од поплава и у зонама посебних природних 

вредности; и др. 
 

  Заштита изворишта ће се извршити посебним елаборатом уз 

поштовање Закона о заштити изворишта (Сл.гласник 33/75 и 22/77). 
 

  Заштита саме реке не може се успешно извршити ако се на 

одређеним просторима и локалитетима не заштити читаво сливно подручје, јер 

река је само један подсистем у екосистему. По општем начелу повезаности у 

екосистему сливног подручја јављају се многе промене које се дешавају на 

простору читавог сливног подручја, од кота воде која се топи на највишим 

планинским врховима, па до понашања било ког актера уз саму њену обалу, 

мада сви чиниоци немају исти утицај и значај. 

  У планирању капацитета производње и планирању коришћења и 

уређења простора водни ресурси представљају примарни фактор развоја и 

значајну детерминанту уређења и коришћења простора. Отуда се мора и 

законом утицати на њихово рационално коришћење и очување. Мора се 

доследно примењивати принцип складног и правовременог коришћења, 

заштите и обнављања. У противном јавиће се недопустиве последице које ће се 

одразити на развој привреде и животну средину, а која ће нарочито осетити 

наредне генерације, те је очување водних ресурса основна обавеза садашње 

генерације. Водни потенцијали општине Босилеград су оскудни фактор развоја, 

те мора бити увек присутна брига за максимално рационално коришћење и 

обнављање. Због тога се регулацији водних токова и истраживању и очувању 

подземних вода у наредном периоду мора поклонити изузетна пажња.  
 

   Последњих деценија већи део Европе интензивно спроводи 

активности на очувању животне околине и коришћењу здраве хране у циљу 

очувања здравља људи и побољшању услова живота. 

   Европска унија је прописала стандарде о коцепцији одрживог 

развоја становништва, који у првом плану подразумева прописе и стандарде о 

здравој храни и води за пиће.  

   Сваки становник потроши дневно од 2,0 до 5,0 литара воде који 

директно утиче на његово здравље. Из тог разлога је врло важно очувати 

квалитет воде за пиће уз за то прописане нормативе и стандарде који важе, не 

само код нас, већ и за ЕУ. Врло често долази до хидричних епидемија чији су 

узрочници углавном воде за пиће. Данас се све више придаје пажња заштити 
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изворишта од загађења и контроли квалитета воде за пиће. Неколико последњих 

примера регистрованих загађења изворишта у нашој земљи у периоду од 2000. 

године) указују какве су последице загађења изворишта на здравље људи. 

 

   Основни предуслов за здравље људи је коришћење адекватне хране 

и воде за пиће. Значај очувања квалитета воде за пиће је схватила већина 

европских земаља која је то регулисала законском регулативом и стандардима.  

 

   Заштита изворишта зато представља, осим своје основне функције 

очувања људског здравља и човекове околине, и економску категорију, мада на 

жалост, то често није присутно у урбанистичком планирању и инвестиционој 

политици. 

   По својој природи загађење вода може бити хемијско (минерално, 

токсично, нафта и њени продукти, детерџенти, пестициди, радиоактивне 

материје), органско (боја, мирис, укус) и биолошко (микроорганизми, биљке, 

животиње).  

   Савремена технологија омогућава пречишћавање и јако загађених 

вода у воду за пиће, али уз огромне трошкове, што намеће анализу 

финансијских могућности и економске оправданости таквих система у 

одређеним срединама. Из тог разлога је важно очувати квалитет сирове воде и 

предузимати активности у спречавању загађења исте. 

 

   Неколико последњих примера регистрованих загађења изворишта у 

нашој земљи почетком 2004, у великој мери су последица недовољне или 

несистематски примењиване заштите која захтева мултидисциплинирани 

приступ и помоћ ресорних министарстава за науку и животну средину, здравље, 

водопривреду, и доследног спровођења одредби у пракси законске регулативе.  

  

 

 Заштита вода   

 

 

 

 Заштита и уређење животне средине је основни циљ подручја општине 

Босилеград. Да би се омогућио даљи развој општине Босилеград потребно је 
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смањење и елиминисање могућих промена и потенцијалних негативних утицаја 

на квалитет воде, изворишта водоснабдевања планираним мерама заштите: 

 

 

 Обавезне мере заштите су: 

 

 

1.Максимално очување река, 

2. Заштита воде од загађивања забраном упуштања загађених и потенцијално 

загађених атмосферских и свих отпадних вода у рекама  и остале мале и 

повремене водотокове, њихова приобаља и подземље, без претходног третмана 

до нивоа за захтевану класу водотокова, према Уредби о класификацији вода  и 

забрана депоновања отпада у приобаљу, 

3.Приобаље водотокова и Лисинског језера треба уредити и мора бити сагласно 

водопривредним условима, условима грађења и уређења, 

4. Изградња канализационе мреже у циљу прикупљања свих комуналних 

отпадних вода као и технолошке отпадне воде и одвођење на систем за третман 

пре упуштања у реципијент односно до нивоа предвиђеног за упуштање у 

колектор, 

5. Увођење обавезe изградње система за предтретман (пречишћавања) свих 

отпадних вода насталих у процесима постојећих и планираних погона за 

производњу и осталих делатности, генератора отпадних вода, до захтеваног 

нивоа за упуштање у реципијент (колектор отпадних вода или водоток); 

6. Ревитализација (ремедијација) септичких јама по укључивању интерних 

канализационих мрежа у колекторе до постројења за третман отпадних вода, 

7. Извршити идентификацију отпадних вода и установити катастар по количини 

и квалитету, 

8. Све зауљене атмосферске воде одвести на таложнике сепараторе уља и масти 

пре упуштања у реципијент. Квалтет атмосферских вода после третмана мора 

одговарати прописаним условима, 

9. Заштиту изворишта воде вршити спровођењем мера заштите у зонама 

санитарне заштите, сходно законским прописима, 

10. Формиранњем „зеленог коридора“ за пасивну рекреацију дуж обала река, 

11. Изградњом водонепропусних септичких јама за појединачне Пројекте и 

издвојене локације, као прелазно решење до реализације канализационе мреже 

и прикључења на насељски колектор; 

12.Да би се заштитиле подземне воде потребно је изградити канализациону  

мрежу за евакуацији фекалних отпадних вода. Ове воде појединих објеката  

интерном канализационом мрежом прикључити на колектор и одвести на 
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систем за третман отпадних вода. 

 
 
 

 

 

 Мониторинг вода 

 

 

 

 На основу члана 69. Закона о заштити животне средине дефинисано је да 

јединица локалне самоуправе обезбеђује континуалну контролу и праћење 

стања животне средине доношењем и реализацијом програма мониторинга за 

своју територију који су у складу са националним програмима. Територија  

општине Босилеград још увек не  врши  праћење квалитета површинских вода, 

али је плану. Праћење квалитета површинских вода као и финансирање овог 

мониторинга дефинисаће се  Програмом мониторинга животне средине на 

територији општине Босилеград   који се доноси сваке две године као и 

Програмом коришћења средства за заштиту и унапређење животне средине 

општине Босилеград који се доноси за сваку годину.  Праћење квалитета ће  се 

вршити по претходно одређеним  локалитетима. 

 На територији општине Босилеград  мониторинг површинских вода ће се 

спроводити  у оквиру редовног годишњег мониторинга. Стручна мерења 

обавља овлашћена организација  , на основу Уговора о контроли квалитета  

површинских вода који се за сваку годину посебно закључује.  

 

 

 

 Закључна разматрања 

 

 

  На основу анализе стања у области вода на територији општине 

Босилеград , може се констатовати да су најзначајнији проблеми следећи:  

 
                
        •  непостојање мониторинга вода на територији општине Босилеград ;  
                
        •  недовољно изграђена водоводна мрежа; 
                               
        •  непостојање третмана отпадних вода ван урбаног подручја;  



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

47 

 

        •  недовољно изграђена канализациона мрежа на територији општине; 

 

      •   недостатак постројења за пречишћавање отпадних вода руралних насеља. 

 
  
         
       •    недовољно и неадекватно пречишћавање индустријских отпадних вода;  
       
       •     неконтролисана употреба ђубрива и средстава за заштиту биља;  
     
       •     неадекватно поступање са отпадним водама на подручјима која нису  

              обухваћена канализационом мрежом;  

 

 

 

 

 
         

   ВАЗДУХ 

 
 

 

 

 

            Атмосфера је гасовит омотач Замље и представља најважнији 

елемент природне средине човека и друштва. У њој се налазе гасови, од којих је 

за биолошке процесе, најзначајнији кисеоник. 

         Ваздух је прозрачна смеша природних гасова и ситних честица које 

имају сталан састав и које се налазе у стабилној равнотежи. 

 

   Састав ваздуха: 

  - гасови (кисеоник – око 21%, угљен-диоксид око 0,03%, азот око 78%, аргон, 

  неон итд.); 

  - водена пара; 

  - сићушне честице настале природним путем, а последњих деценија 

настале 

  као последица људских активности. 

 

         Али, данас је ваздух изнад многих градова мрачан и суморан, а 
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хоризонт нестаје у измаглици. Ова неприродна појава последица је загађивања. 

Гасови и микроскопске честице чађи и прашине ослобађају се у Земљину 

атмосферу, што изазива промену природниг односа и концетрације основних 

компонената ваздуха. 

  Понекад ове честице долазе у атмосферу природним путем, на 

пример, ослобађањем услед вулканских ерупција и природних пожара. Али, 

много чешће оне долазе у атмосферу као последица човекових активности. 
     

  Саобраћај и индустрија су основни извори загађења ваздуха. Током 

сагоревања различитих облика горива у моторима или фабрикама, осим 

ослобађања енергије испушта се и велика количина штетних материја, као што 

су: угљен-моноксид, угљен-диоксид, сумпор-диоксид, оксиди азота, пепео и 

чађ. 

  Аутомобилски саобраћај представља највећи извор загађења ваздуха 

у градовима. Сматра се да око 70% укупног     светског     аерозагађења   потиче    

од саобраћаја.Издувни гасови аутомобила садрже око 20% угљен-диоксида, 27% 

угљоводоника и 34% азотових оксида. Олово се додаје неким типовима бензина, 

па и оно налази свој пут до атмосфере. 

 

         Када једном доспеју у атмосферу, гасови ослобођени 

токомсагоревања фосилних горива ступају у различите хемијске реакције, при 

чему настају многа опасна једињења. Такве су сумпорна и азотна киселина, од 

којих настају праве киселе кише, које падају на земљу и улазе у циклус кружења 

воде. Ове киселе кише уништавају шуме на великим пространствима. Улазе у 

реке и језера, где убијају рибе и многе друге животиње. 
 

         Због тог што хемијски загађивачи ваздушним струјама лако и брзо 

прелазе са једног на дгуги крај континената, киселе кише данас представљају 

велики светски проблем. Научници су пронашли трагове сагоревања из 

аутомобила чак у леду Антарктика. Због тога многе индустријализоване земље 

данас смањују ослобађање сумпор--диоксида у атмосферу, а модерни 

аутомобили више не користе бензин са оловом. 

 

  Киселе кише су уништиле огромна шумска пространства. 

Економска штета настала због  губитка дрвне масе је велика. Међутим, 

еколошка штета због уништавања живих бића у шумским екосистемима је још 

већа. Све последице од киселих киша моћи ћемо да сагледамо тек у будућности. 

 

  Посебан облик загађења ваздуха је загађивање у затвореним 
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радним, пословним или стамбеним просторијама. Ова загађења могу настати 

услед испаравања различитих хемикалија или прекомерног пушења. Живот и 

рад у тако загађеним просторијама може имати озбиљне последице на здравље 

људи. 

 

 

 
 

 Категорије квалитета ваздуха 

 

 

 

  Према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и 

толерантних вредности, а на основу резултата мерења, утврђују се следеће 

категорије квалитета ваздуха: 
 

1. прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене 

граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју; 

2. друга категорија – умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне 

вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене 

толерантне вредности ни једне загађујуће материје; 

3. трећа категорија – прекомерно загађење ваздуха где су прекорачене 

толерантне вредности за једну или више загађујућих материја. 
   

  Категорије квалитета ваздуха утврђује се једном годишње за 

протеклу календарску годину. 

 

 

 Последица загађења 

 

 

 

         Глобално загревање, киселе кише, оштећење озонског омотача и 

повишење нивоа светског мора директна су последица аерозагађења. 

 

         И многа жива бића трпе директне последице од повећања 

концетрације штетних материја у ваздуху. Биљке губе хлорофил и мењају боју, 

постепено им изумиру ткива и органи, заустављају се процеси фотосинтезе и 

раста, и на крају долази до сушења и смрти. Животиње отежано дишу, дисајни 

органи се оштећују и настају обољења као што су: бронхитис, астма и рак 
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плућа. 

      Нарочито тешке последице од загађења ваздуха трпи сам човек. 

Аерозагађење на два начина делује на људе. С једне стране, живот у загађеном 

ваздуху је опасан, нарочито за децу, старије и болесне особе. Штетне материје  

из ваздуха изазивају многобројна обољења. С друге стране, штетне материје из 

ваздуха могу загадити и човекову храну. Због тога је брига о квалитету ваздуха 

један од најважнијих задатака савременог човека.На подручју општине 

Босилеград  и Лисинског  језера није успостављено континуирано праћење 

квалитета ваздуха.Тако да подаци о ваздуху, квалитету и степену загађености не 

постоји  

  На основу доступних података и увидом на терену, може се 

констатовати да је присутан низак степен загађености ваздуха, што указује на 

низак емисиони потенцијал присутних загађивача. Процењује се, да ниво 

емисије таложних материја из ваздуха не би  требало да утиче на квалитет воде 

у акумулацији.Загађење ваздуха настаје као последица рада индустријских 

објеката, рада котларница даљинског грејања у граду и туристичком центру и 

индивидуалних ложишта нарочито у грејној сезони. У зони привређивања 

котларнице, технолошки процеси и саобраћај су фактори угрожавања квалитета 

ваздуха.  Пољопривредне активности, у условима сушног периода 

представљају потенцијалне изворе загађења. Поред наведених извора загађења 

значајнији извори загађивања ваздуха је саобраћај на државним  и регионалним 

саобраћајницама, различитог интензитета што представља покретни  извор 

загађивања неспецифичним полутантима атмосфере, са значајним негативним 

утицајем. 

  Извори загађења се могу, у односу на геометријски распоред у 

простору, поделити на: 

 

СТАЦИОНАРНИ  ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА је стационарна техничка јединица, 

укључујући и постројење за сагоревање, у којој се изводи једна или више 

активности које могу довести до загађења ваздуха, као и свака друга активност  

код које постоји техничка повезаност са активностима које се изводе на том 

месту и које могу произвести емисије и загађење, 
 

ПОКРЕТНИ  ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА је мотор са унутрашњим сагоревањем 

уграђен у транспортно средство или радне машине, 
 

 

Вештачки извори загађивања ваздуха може се поделити на: 
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ЧВРСТИ ПОЛУТАНТИ (честице) које у зависности од величине деле се на: 

 

 

 

таложне и честице у суспензији које доприносу загађивање ваздуха. 

 

ГАСОВИТИ ПОЛУТАНТИ    који у урбаним зонама доспевају приликом 

експлоатације и употребе енергената, индустријских активности, саобраћаја и 

др. извора који оптерећују атмосферу. На загађење ваздуха утиче и утицај ружа  

ветрова изван граница урбаних зона, посебно у правцу дувања доминантних 

ветрова. Појава температурне инверзије неповољно делује на стање квалитета 

ваздуха. 
  

  Анализирајући тренутно стање квалтет животне средине, без 

предузимања одређених мера заштите, не могу се очекивати значајнија 

побољшања животне средине.  

 

 

 

 

 Мере заштите и унапређење квалитета  ваздуха 

 

 

 
 

         Чист ваздух са довољном количином кисеоника један је од основних 

услова за живот на копну. Због тога је стално праћење квалитета ваздуха један 

од предуслова за покретања адекватних акција за његову заштиту. 

  Мере заштите ваздуха могу се поделити у три групе. Прва 

подразумева елиминацију узрока загађивања, друга – смањење количине 

штетних материја које се испуштају у атмосферу, а трећа - - посебне мере 

чишћења ваздуха. 
   

  Елиминација узрока аерозагађења подразумева увођење нових 

,,чистих” горива. На пример, развој мотора који користе безоловни бензин 

допринео је да се један од извора загађења ваздуха оловом потпуно елиминише. 

Смањење количине ослобођених загађујућих материја данас је основни вид 

заштите ваздуха. Постављање филтера и посебних постројења за пречишћавање 

издувнх гасова и дима на фабрикама може дати доста добре резултате. 
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  Посебну групу мера заштите ваздуха представљају акције 

озелењавања простора у коме долази до аерозагађења. Подизање зелених 

површина у виду паркова, дрвореда, живих ограда или травњака у многоме 

поравља квалитет ваздуха у граду. Отпорно дрвеће и зељасте биљке од 

непроцењивог су значаја за све становнике загађене граске средине. Зелене 

биљке у градским условима напрекидно врше фотосинтезу. То значи да оне 

стално производе нове количине неопходног кисеоника, а у исто време троше 

штетни угљен-диоксид. Зелене биљке су и прави филтер који упија велику 

количину чађи и прашине. Својим зеленим крошњама дрвеће упија и значајну 

количину Сунчевог зрачења, чиме се снижава температура и стварају погоднији 

услови за живот. Својим телима биљке смањују градску буку. Бојом, лепим 

изгледом и пријатним мирисом залене   биљке олакшавају и улепшавају живот у 

граду. 
 

• Смањивање загађености ваздуха испод дозвољеног нивоа за тзв. Типичне   

загађујуће материје у граду и околини, 
 

• Успостављање систематског праћења стања квалитета ваздуха ( за   загађујуће 

материје сумпордиоксид, чађ, азотни оксид и др.), 

 

• Спровести обавезно процену могућих утицаја појединачних Пројеката на   

стање и квалитет ваздуха, 

 

• Подстицање избора најбоље понуђених решења и еколошки прихватљивих  

енергената, 

 

• Процена      еколошких капацитета зона и локација при реализацији   

појединачних   Пројеката са аспекта утицаја на квалитет ваздуха, 

 

• Избор најбоље понуђене технике и технологије при пренамени постојећих   

објеката у циљу спречавања аерозагађења, 

 

• Обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при   

формирању зона и појасева са приоритетном функцијом заштите, 

 

• Усвајање Програма израде катастра загађивача ваздуха по јединственој  

методологији, 
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• Уградња уређаја за пречишћавање ваздуха (ефикасних филтерских система)    
 

за објекте и Пројекте потенцијалне изворе аерозагађења, 

 

• Смањење емисије неспецифичних полутаната атмосфере из расутих  

тачкастих извора ( индивидуалних ложишта и котларница) максималним   

прикључивањем на централизован систем даљинског грејања или и   

гасификацијом, 

 

• Успостављање контроле квалитета ваздуха кроз просторну мониторску  мрежу 

( успостављањем мерних места за праћење стања загађености   специфичним и 

неспецифичним полутантима атмосфере), 

 

• Укључивање у јединствен концепт локалног и регионалног мониторинга за   

праћење стања загађености ваздуха . 

 

  У зони и/ или агломерацији (које се одређују на основу оцене 

квалитета ваздуха,у зависности од утврђене горње и доње границе оцењивања) 

у којој је утврђено да је квалитет ваздуха прве категорије спроводе се 

превентивне мере, ради спречавања загађивања ваздуха преко граничних 

вредности. 

  У зони и/ или агломерацији у којој је утврђено да је квалитет 

ваздуха друге категорије спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, ради 

достизања граничних вредности, као и смањења до испод граничних вредности. 

 

  У зони и/ или агломерацији у којој је утврђено да је квалитет 

ваздуха треће  категоријен спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, 

ради краткорочног постизања толерантних вредности и дугорочног 

обезбеђивања граничних вредности. 

 
 

 

 Мере за спречавање и смањење загађивања ваздуха 

 

 

 

  Мере за спрецавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање 

квалитета ваздуха обухватају: 
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1. прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из 

стационарних извора загађивања; 

2. прописивање граничних вредности емисија загађујућих материја из 

покретних извора загађивања; 

3.  усклађивање са максималним националним емисијама након 

њиховогутврђивања за поједине загађујуће материје; 

4.  прописивање дозвољених количина појединих загађујућих материја у 

одређеним производима; 

5. смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште; 

6. постепено смањење употребе супстанци које оштећују озонски омотач; 

7. остале мере за спречавање и смањење загађења 

 
 

 Остале мере за спречавање и смањење загађења ваздуха 

 

 

 

 

(1) Постројење мора да се пројектује, гради и/или производи, опрема, користи и 

одржава тако да не испушта загаñујуће материје у ваздух у количини већој од 

граничних вредности емисије. 

 

(2) Уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује спровођење прописаних 

мера заштите или до поремећаја технолошког процеса, због чега долази до 

прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан да квар или 

поремећај отклони, односно прилагоди рад насталој ситуацији или да обустави 

технолошки процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у најкраћем 

року. 

 

(3) У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у 

ваздуху оператер је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да 

предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како 

би се концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне 

вредности. 
 

(4) Оператер стационарног извора загађивања, код кога се у процесу обављања 
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делатности могу емитовати гасови непријатног мириса, дужан је да примењује 

 

 

мере које ће довести до редукције мириса иако је концентрација емитованих 

материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије. 

 
 

  

 Заштита ваздуха од загађивања спроводиће се као интегрални део 

стратегије и мониторске мреже контроле квалитета ваздуха на нивоу локалне 

Управе: 

  • Проценом утицаја Пројеката (постојећих и планираних), евидентираних и 

потенцијалних извора аерозагађења, на стање и квалитет ваздуха (имисија, 

емисија); 

 

 • Избором најбоље понуђених техника и технологија при ревитализацији или 

пренамени постојећих објеката и технологија у циљу спречавања 

аерозагађивања; 
   
• Избором најбоље понуђених решења загревања објеката и еколошки 

прихватљивих енергената за загревање објеката и комплекса; 

 

 • Проценом еколошког капацитета зона и локација при реализацији планираних 

намена и појединачних Пројеката, са аспекта утицаја на квалитет ваздуха; 

 

• Препорукама, обавезујућим и стимулативним мерама за коришћење 

обновљивих извора енергије при реализацији Пројеката - објеката већих 

капацитета и специфичних намена; 

 

• Обавезним мерама биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при 

формирању планираних зона и појасева са приоритетном функцијом заштите; 

 

• Мерама забране отварања вегетацијског склопа и стварање „огољених“ и 

отворених површина као извора еолске прашине, 

 

• Усвајањем Програма израде катастра загађивача ваздуха по јединственој 

методологији; 

 

 •  Увођењем обавезе инсталирања уређаја за пречишћавање ваздуха (ефикасних 
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филтерских система) за објекте (технологије) изворе аерозагађења; 

 

• Максималним прикључивањем на централизован начин снабдевања топлотном 

енергијом или/и гасификацијом у циљу смањења емисије неспецифичних 

полутаната атмосфере из индивидуалних ложишта;   

 

• Успостављањем контроле квалитета ваздуха утврђивањем просторне 

мониторске мреже (утврђивање мерних места за праћење стања 

аерозагађености специфичних и неспецифичних полутаната атмосфере); 

 

• Укључивањем у јединствену стратегију и концепт локалног и регионалног 

мониторинга за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско 

здравље; 

 

• Обавезном проценом утицаја на животну средину за постојеће и планиране 

Пројекте (објекте, садржаје и технолошке процесе) потенцијалне изворе 

аерозагађивања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија и имисија), 

применоммера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања 

и мера мониторинга стања и квалитета ваздуха; 

 
 

 
 

  Мониторинг ваздуха  

 

 

 

 

 

  Јединице локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене 

законом обезбеђују мониторинг квалитета ваздуха. Да би се управљало 

квалитетом ваздуха потребно је располагати подацима о постојећим нивоима 

загађујућих материја у ваздуху који се добијају мерењем.  

 

  Мерења квалитета ваздуха на територији општине Босилеград није 

се спроводило али се планира. Стручна мерења ће обављати овлашћена 

организација. 

  Мерења квалитета ваздуха је једини циљ ефикасног управљања 

квалитетом ваздуха, на територији општине Босилеград  успостављањем   
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јединственог  функционалног система праћења и контроле степена загађења  
 

ваздуха (мониторинг квалитета ваздуха).  

 

  Мониторинг  ће се успоставити  Програмом контроле квалитета 

ваздуха на територији општине Босилеград у  складу  са Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, уз сагласност надлежног 

министарства. Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине 

Босилеград  доноси Општинско  веће општине Босилеград , за период од две 

године.  

  Циљеви који се остварују програмском, континуираном контролом и 

систематским праћењем стања ваздуха на територији општине Босилеград су: 

праћење степена загађености ваздуха у односу на граничне и толернатне 

вредности (ГВ) и (ТВ), предузимање превентивних мера у сегментима 

значајним за заштиту ваздуха од загађивања, информисање јавности и давање 

препорука за понашање у епизодама повећаног загађења ваздуха, праћење 

трендова концентрација, процена изложености популације, идентификација 

извора загађења или ризика, евалуација дуготрајних трендова, сагледавање 

утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха.  

 

  За оцену квалитета ваздуха узимају се гранична вредност (ГВ) и 

толерантна вредност (ТВ). Гранична вредност (ГВ) јесте највиши дозвољени 

ниво загађујуће материје у ваздуху, утврђен на основу научних сазнања, како би 

се спречиле или смањиле штетне последице по здравље људи и/или животну 

средину и која се не сме прећи када се једном достигне. Граница толеранције 

јесте проценат дозвољеног прекорачења граничне вредности под  прописаним 

условима.  

  Толерантна вредност јесте гранична вредност увећана за границу 

толеранције. Показатељи који се користе за оцену квалитета ваздуха су ГВ и 

ТВ, а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха показују различит степен квалитета ваздуха за сваки појединачни 

параметар.  
  

 

Закључна разматрања 

  
             
  На основу анализе стања може се закључити да су проблеми 

општине Босилеград у  области ваздуха следећи:  
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   - недостатак потпуног регистара извора загађивања на територији општине 

Босилеград ;  

   - непостојање Плана квалитета ваздуха за општину Босилеград;  

   - недовољна и неадекватна контрола показатеља квалитета ваздуха;  

-  непостојање систематског праћења квалитета ваздуха на територији општине 

Босилеград; 

 

 

 

 

 

 ЗЕМЉИШТЕ 

 

 

 

 

  Последњих деценија изражена је тенденција да се повртарска 

производња, због близине  тржишта, лоцира на приградске и градске баште уз 

велике потрошачке центре.  Приградска и градска земљишта су најчешће 

антропогена и загађена услед близине  фреквентивних саобраћајница, 

индустријских постројења и сагоревања фосилних горива.  Повртарске биљне 

врсте одликују се великим захтевима за минералним материјама, због  чега се 

редовно интезивно ђубре. Из жеље за што већим приносом, често се ђубрива  

нестручном применом апликују у прекомерним дозама, што доводи до 

различитих промена у биолошкој равнотежи агроекосистема и утиче на квалите 

приноса.  

 

          Не постоји јасно раздвојено земљиште у јавном сектору од осталог 

градског грађевинског земљишта. Резиме стања грађевинског земљишта на 

територији општине Босилеград упућује на бројне проблеме, међу којима су 

највећи: 

 

- црно тржиште, недостатак закупа земљишта, симболичне цене комуналија и 

станарина, административно газдовање инфраструктуром, 

- у периферним зонама власници и корисници земљишта неовлашћено га 

парцелишу и продају, чиме се подстиче бесправна изградња, што је попримило 
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велике размере. 

 

 

 

- није афирмисан закуп земљишта, нити бројне друге трансакције својинских 

права. 

  Природне вредности и положај општине, нарочито североисточни 

део је на значајној комуникацији са међународним граничним прелазом 

Стрезиморовци, услед друштвених чинилаца нису довољно искоришћене. 

 

 Основни проблеми у досадашњем коришћењу земљишта у општини 

односе се на следеће: 

 

- неадекватно коришћење дела територије општине, 

- низак степен коришћења простора, 

 

 

  Проблеми се јављају на оним деловима простора који су коришћени 

за пољопривредну производњу, иако су услови за развој шумарства, на тим 

теренима повољнији. Ово су терени са малом производном способношћу за 

потребе аграрне производње, а налазе се у североисточном, северозападном и 

југоисточном ( брдско-планинском) делу општине. 
   

  Проблем неадекватног коришћења плодних пољопривредних 

земљишта за развој индустрије и насеља још увек није изражен у већој мери и 

то због тога што је интензитет урбанизације и индустријализације врло низак. 

 

  Проблем ниског степена коришћења земљишта, запажа се скоро у 

свим деловима општине Босилеград  и то: 

 

- у општини се стално смањује интензитет укупног коришћења земљишта за 

потребе пољопривредне производње; 

- ниво искоришћења квалитетнијих земљишта погодних за интензивнији начин 

пољопривредне обраде још увек је, релативно низак; 

- ниво искоришћења шумских површина за потребе прерађивачких 

индустријских погона у општини је веома низак; 

- ниво искоришћења атрактивних туристичких локалитета око приобалне зоне 

Власинског језера је низак; 

- мрежа путева за потребе интензивнијег развоја туризма је, релативно, 
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недовољно развијена; 

 

  Други конфликт се односи на све веће потребе становништва за 

ширењем појединих насеља и за изградњом индустријских погона искључиво 

на пољопривредним површинама, с једне стране, и на потребе друштва да што 

више те површине заштите од њихове нерационалне конверзије у грађевинско 

земљиште, с друге стране. Вероватно је да ће се овај конфликт, све док се не 

достигне висок економски стандард становништва општине, морати решавати у 

корист ширења насеља и индустрије. Овакав начин решавања овог конфликта 

неће имати велики просторни обухват, јер је за потребе развоја индустрије увек 

потребно ангажовање релативно малих површина – и то под условом да се ради 

о погонима који не загађују животну средину. Овај конфликт се може 

одражавати и ''проширивати'' око насеља  или неког другог насеља у општини у 

коме ће доћи до интензивнијег ширења насеља и изградње индустријских и 

других нових привредних објеката. 

 

 

  Општина Босилеград  има одређене природне и створене 

потенцијале који се у будућности могу знатно већој мери и са већим 

интензитетом користити. активирањем, проширивањем и интезивирањем 

коришћења тих потенцијала може се очекивати знатно бржи економски развој 

општине Босилеград.  

   Подаци о земљишту, квалитету, плодности и степену загађености за 

ово подручје не постоји. 

  Релевантних података о степену загађености земљишта нема, 

собзиром да у ранијем периоду није праћено стање квалитета земљишта. 

Загађивање земљишта на подручју општине је последица антропогеног утицаја, 

тако да је угрожено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште. 

 

  Специфичан облик угрожавања земљишта представља бесправна 

изградња објекта на подручју насеља Босилеград. Због неадекватне употребе 

агрохемијских средстава у пољопривреди долази до загађивања земљишта и то 

најчешће при неповољним метеоролошким условима. Као последица одвијања 

саобраћаја, у непосредном окружењу саобраћајнице и на путном земљишту 

јавља се повећана концентрација олова услед таложења честица, које емитују 

моторна возила. Такође у зимским месецима долази до повећања салинитета 

што је последица посипања коловоза у зимским месецима и спирања у 

земљиште. 
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 Статус и квалитет земљишта, мере заштите и унапређења 

 

 

 

        Мерења контроле квалитета и плодности земљишта, пре свега 

пољопривредних површина нису вршена те нема података о квалитету и 

плодности земљишта и степену загађења. 

  Загађење може настати услед пораста броја становника и повећања 

површине градског грађевинског земљишта. 

  Узроци деградације и загађења земљишта су непоштовање услова 

изградње, степен изграђености, расута изградња, заузеће зелених површина, 

тако да долази до губитка пољопривредног земљишта као необновљивог  

ресурса, губитак станишта, угрожавање екосистема и трајне и дугорочне 

деградације земљишта. 

 

  Загађење земљишта настаје због нерационалне употребе различитих 

препарата у пољопривреди, као и загађивање од воде и депонија. Такође 

приликом прскање обрадивих површина различитим препаратима долази до 

загађења земљишта. 

  Проблем који се јавља са прекомерном употребом ових препарата 

јеу њиховој постојаности у природним условима и садржају фенола и тешких  

метала, што оптерећује земљиште. Загађење може изазвати и подземне воде, јер 

подизање нивоа подземних вода долази до заслањивања тла, што се негативно 

одражава на квалитет земљишта. 

  Атмосферске воде из већина индрустијских комплекса, површински 

се разливају по околном земљишту. Такође и привремено одлагање отпада на 

слободним површинама у кругу фабрике долази до директно угрожавања 

животне средине, а пре свега земљиште. 
 

  

  Да би се заштитило земљиште као необновљивог природног ресурса 

мора се применити следеће мере ограничења, забране и заштите од ненаменског 

коришћења, загађивања и деградације. 

 

1.Уређивање простора, изабрати врсту за озелењивање и пејзажног уређења и 

одабрати најприхватљивију културу за узгој. 

2. Забранити депоновање свих врста отпада на површинама које за ту намену 
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нису стрикно опредељена. 

3. Забранити изливање свих врста отпадних вода на земљиште. 

4. Израдити програм за праћење стања и квалитета пољопривредног земљишта. 

5. Увести контролу над употребом хемијских препарата на пољопривредним 

површинама. 

6. Заштита земљишта од ерозионих процеса забраном чисте сече, 

неконтролисане прореде на свим површинама. 

7. Обавезно пошумљавање терена. 

8. Обавезна процена утицаја на животну средину за пројекте ( објекте и 

делатности) потенцијалне изворе загађивања и угрожавања квалитета 

земљишта, обавезан је план мера за заштиту земљишта од загађивања, примена 

мера спречавања и отклањања могућих извора загађивања и деградације, као и 

мере мониторинга стања и квалитета земљишта. 

9. Дозвољена је изградња на грађевинском земљишту у границама грађевинског 

реона, сагласно прописаним правилима грађења и уређења; 
 

  

 

 

Коришћење и заштита шума, шумских земљишта и ловних подручја: 

 

 

     Велики значај на подручју општине Босилеград имају шуме и шумско 

земљиште. Функције шума могу се сврстати на: 

 

      -шуме са заштитним функцијама, 

       -шуме за рекреацију и паркове, 

       -шуме за остваривање привредних функција, 

 

  Шумске површине у оваквим случајевима налазе се у ослабљеном 

стању стабилности са јаче или слабије израженим процесом деградације што 

доводи до још лабилнијих појава током процеса ерозије. Као основне мере 

стабилизације потребно је применити мере заштите, рекултивације и 

ревитализације свих шумских површина које се налазе на пределима заштитног 

карактера. 
  

  Да би се мого користити и заштитити шумски фонд потребно је 

унапредити постојећи фонд као и извршити селективно пошумљавање. 
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  Унапређење постојећег стања шума предвиђено је: превођењем 

изданачких шума у високе, мелиорацијом деградираних шума лошијег 

квалитета, реконструкцијом неквалитетних деградираних високих шума у 

квалитетније и интензивном негом и заштитом постојећих шума у свим фазама 

развоја. Планираним селективним пошумљавањем повећале би се површине 

под шумом у складу са глобалном рејонизацијом и категоризацијом простора.  

Просторно – функционалним рејонирањем ловних подручја цела територија 

општине Босилеград припада рејону ловне дивљачи у којој доминирају: срна, 

зец и дивља свиња. У наредном периоду предвиђа се повећање бројности ловне 

дивљачи нарочито на брдским стаништима.  

   Заштита шума као комплекса са приоритетном функцијом заштите, 

естетских, еколошких и предеоно-пејзажних вредности и зона могуће 

рекреације, планирана је валоризацијом постојећих шумских површина са 

аспекта вишенаменског функционалног коришћења и уређивања. 
 

 

 

 

 Обавезне мере заштите шумских површина и станишта: 

 

 

• Наменско и контролисано пошумљавање, ревиталиазција, обнова и обавезна 

нега шумских засада; 

• Пејзажно уређење постојећих шумских комплекса у грађевинском реону и 

повезивање са суседним зонама у циљу повећања еколошког капацитета 

просторне целине и еколошких зона; 

• Подизање степена шумовитости у непосредном окружењу на захтевани 

оптимални ниво; 

• Избор врста садног материјала за пошумљавање мора бити заснован на 

подацима из еколошко-биолошке основе подручја; 

• Валоризацију, заштиту, интеграцију и презентацију; појединачних вредних 

стабала и њихових групација; 

• Мере заштите и очувања шумских станишта и малих шумских комплекса у 

циљу очувања еколошке равнотеже и аутохтоности; 

• Обавезну заштиту вегетације, нарочито шума – мере обнове, заштите, 

унапређења и експлоатације шумских површина, спроводити кроз шумско-

привредне основе. 
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 Мониторинг земљишта 

 
    

 

 

  Једна од мера заштите и очувања земљишта је спровођење 

мониторинга, што  представља праћење промена у пољопривредном и 

непољопривредном земљишту, а  посебно праћење садржаја опасних и штетних 

материја.  

 

  Законске основе за праћење квалитета земљишта на територији 

општине Босилеград  садржане су у Закону о заштити животне средине, Уредби 

о програму системског  праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 

ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих 

програма (‘‘Службени гласник Републике  Србије’’, број 88/10) и Правилнику 

одозвољеним количинама опасних и штетних материја  у земљишту и води за 

наводњавање и методама њиховог испитивања (‘‘Службени  гласник Републике 

Србије’’, број 23/94).  

  У оквиру мониторинга земљишта на територији општине 

Босилеград потребно је   испитивати / анализирати  земљиште на различитим 

локацијама, како би се стекла што  боља слика о реалном стању земљишта. 

 

 

 
 

 Закључна разматрања 

 
    

 

 

 Анализом свега претходно наведеног долази се до закључка да су главни 

недостаци у вези са  земљиштем следећи:  

 

-     Нејасна слика о квалитету и степену загађености земљишта као последица 

непостојања  систематског мониторинга 
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-  Загађење земљишта као последица индустријских, пољопривредних, 

саобраћајних    и других активности; 

 

-   Непостојање прецизних података у катастру о површинама пољопривредног 

земљишта услед неконтролисане промене намене земљишта; 

 

-    Недостатак субвенција, средстава, као и едукације за органску производњу; 

 

-    Недовољно ефикасно одводњавање и наводњавање земљишта.  

 
 

  

 

 

                                                  

 ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
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    УУррееђђиивваањњее  ооттввоорреенниихх  ппррооссттоорраа  уу  ББооссииллееггррааддуу  ооссттвваарруујјее  ссее  уу  ппррааввццуу  

ммааккссииммииззиирраањњаа  њњееггооввее  ееккооллоошшккее,,  еессттееттссккее,,  ффууннккццииооннааллннее  ии  ссооцции--ккууллттууррннее  

ввррееддннооссттии,,  аа  ззннааччаајјннаа  ппррееттппооссттааввккаа  ооссттвваарриивваањњаа  ооввиихх  ккввааллииттееттаа  јјеессттее  ии  

ффооррммиирраањњее  ццееллооввииттоогг  ссииссттееммаа  ззееллееннииллаа  уу  ггррааддуу..  ССииссттеемм  ззееллееннииллаа  ччииннее  ссввее  

ззееллееннее  ппоовврршшииннее  ггррааддаа  ррааззллииччииттиихх  ннааммееннаа  ии  ррааззллииччииттоогг  ввллаасснниишшттвваа::  

ппррииггррааддссккее  шшууммее,,  ппррииввааттннее  шшууммее  ,,  ггррааддссккее  шшууммее,,  ггррааддссккее  ббаашшттее,,  ггррааддссккии  

ппааррккооввии,,  ддррввооррееддии,,  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  ввиишшееппооррооддииччнноогг  ссттаанноовваањњаа,,  ккааоо  ии  ссввии  

ооссттааллии  ззееллееннии  ппррооссттооррии  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ггррааддаа.. 

  

    ППллаанниирраа  ссее  ммааккссииммааллнноо  ооччуувваањњее,,  ууннааппррееђђеењњее  ии  ззаашшттииттаа  ппооссттоојјеећћиихх  

ии  ооббннааввљљаањњее  ддееггррааддиирраанниихх  јјааввнниихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа,,  шшууммссккиихх  ппоовврршшииннаа  ии  

шшууммааррааккаа  ааууттооххттоонниихх  ввррссттаа;;  ооччуувваањњее  ппооссттоојјеећћее  ввииссооккее  ввееггееттаацциијјее  уу  шшттоо  ввеећћоојј  

ммееррии  ––  ггррууппаа  ссттааббааллаа,,  ддррввооррееддаа,,  ппоојјееддииннааччнниихх  ссттааббааллаа,,  жжииввииццаа,,  ммееђђаа  ии  

шшииббљљааккаа,,  ккааоо  ии  ппооввеећћаањњее  ууррееђђеенниихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа,,  ууввоођђеењњее  ии  ууррееђђеењњее  

ззееллееннииллаа  ссввиихх  ккааттееггоорриијјаа  уу  ооккввиирруу  ггрраађђееввииннссккоогг  ппооддррууччјјаа.. 

  

    ККоодд  ппллаанниирраањњаа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ввррллоо  јјее  ббииттнноо  ддаа  ооннее  ииссппууњњаавваајјуу  

ддввооссттррууккуу  ууллооггуу  ввееззааннуу  ккааккоо  ззаа  еессттееттссккоо--ссааннииттааррннии  ззннааччаајј,,  ттааккоо  ии  ззаа  

ффууннккццииооннааллннии  ззннааччаајј.. 

    ГГррааддссккии  ппеејјззаажж  ссее  ппррееддввииђђаа  ккааоо  ннааддооггррааддњњаа  ии  ооббнноовваа  ппооссттоојјеећћеегг,,  

ккоојјии  ссее  ппооввееззуујјее  ссаа  ззееллееннииллоомм  ооккоо  ннаассеељљаа  ии  ггррааддии  ннооввуу  јјееддииннссттввееннуу  ппеејјззаажжннуу  

ссллииккуу,,  уузз  ссттвваарраањњее  ппооввоољљнниијјиихх  ууссллоовваа  ззаа  ссттаанноовваањњее  ии  рраадд..  ППллаанниирраањњеемм  ззееллеенниихх  

ии  ррееккррееааттииввнниихх  ппоовврршшииннаа  ннаа  ппллааннссккоомм  ппооддррууччјјуу  ттррееббаа  ооббееззббееддииттии  ооббннооввуу  ии  

ммааккссииммааллнноо  ооччуувваањњее  вврреедднниихх  ааууттооххттоонниихх  ввррссттаа..  ИИззббоорр  ввррссттаа  ннииссккоогг  ззееллееннииллаа  ии  

ссааддннииццаа  ссррееддњњеегг  ии  ввииссооккоогг  ззееллееннииллаа  ппррииллааггооддииттии  ннааммееннии  ппррооссттоорраа,,  ууссллооввииммаа  

ллооккаацциијјее  ии  ффууннккцциијјии  ззееллееннииллаа..  ППллааннииррааттии  ккоорриишшћћеењњее  ааууттооххттоонниихх  ввррссттаа  

ппррииллааггооддљљииввиихх  ннаа  ккллииммааттссккее  ии  ппееддооллоошшккее  ууссллооввее,,  ккааоо  ии  ууннааппррееђђеењњее  ееккооллоошшккиихх  

ккооррииддоорраа  ууннууттаарр  ггрраађђееввииннссккиихх  ппооддррууччјјаа  ууссппооссттааввљљаањњеемм  ккооннттииннууииттееттаа  ззееллеенниихх  

ппоовврршшииннаа  ччиијјаа  ссттррууккттуурраа  ии  ннааммееннаа  ппооддрржжаавваа  ффууннккцциијјее  ккооррииддоорраа.. 

  

ББааззииччннуу  ссттррууккттуурруу  ззееллееннииллаа  уу  ооккввиирруу  ппллааннссккоогг  ппооддррууччјјаа  ппррееддссттааввљљаајјуу:: 

  

••  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  уу  ггрраађђееввииннссккоомм  ппооддррууччјјуу  ии 

••  ззееллееннииллоо  вваанн  ггрраађђееввииннссккоогг  ппооддррууччјјаа.. 

  

ЗЗееллееннииллоо  уу  ггрраађђееввииннссккоомм  ппооддррууччјјуу  ппллаанниирраанноо  јјее  ккрроозз  ссллееддеећћее  ккааттееггоорриијјее:: 
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••  ппааррккооввссккoo  ззееллееннииллоо,, 

••  ззееллееннииллоо  уу  ссттааммббеенниимм  ззооннааммаа,, 

••  ллииннееааррнноо  ззееллееннииллоо,, 

••  ззееллееннииллоо  уу  ооккввиирруу  ккааррааккттееррииссттииччнниихх  ккооммппллееккссаа,, 

••  ззееллееннииллоо  ссппееццииффииччнноогг  ккааррааккттеерраа.. 

  

    ППааррккооввссккоо  ззееллееннииллоо  ћћее  уу  ггррааннииццааммаа  ппллааннаа  ооббууххввааттаа  ппоовврршшииннуу  оодд  

ооккоо  22,,7788  ххаа..  ННаајјввеећћии  ддееоо  ооввее  ппоовврршшииннее  јјее  уу  ззааппаадднноомм  ддееллуу  ккооммппллееккссаа  ппооссееббннее  

ннааммееннее  ккоојјии  ссее  ппррееннааммеењњуујјее  ии  ууррееђђуујјее  уу  ппааррккооввссккуу  ппоовврршшииннуу..  ППааррккооввссккоо  

ззееллееннииллоо  ппррееддссттааввљљаа  ввррллоо  ббииттаанн  ссееггммееннтт  ггррааддссккоогг  ннаассеељљаа  ккоојјии  ииммаа  

ддииррееккттааннууттииццаајј  ннаа  ррааззввоојј  ррееккррееаацциијјее  ии  ззддррааввиихх  жжииввооттнниихх  ннааввииккаа,,  ккааоо  ии  ппррооссттоорр  

ззаа  ооккууппљљаањњее  ии  ррееллааккссаацциијјуу  уу  ннееппооссрреедднноојј  ббллииззииннии  ссттаанноовваањњаа..  ННооввооппллааннииррааннее  

ззееллееннее  ии  ррееккррееааттииввннее  ппааррккооввссккее  ппоовврршшииннее  ттррееббаа  ррааддииттии  ппррииммеенноомм  ттррааввннааттоогг  

ттееппииххаа  ссаа  жжббууннаассттиимм  ввррссттааммаа  ккоојјее  ссуу  ддооббрроогг  ззддррааввссттввеенноогг  ссттаањњаа  ии  ддооббрроогг  

еессттееттссккоогг  ииззггллееддаа..  ККааккоо  ппааррккооввссккоо  ззееллееннииллоо  ппррееддссттааввљљаа  ооккооссннииццуу  ссииссттееммаа  

ззееллеенниихх  ии  ррееккррееааттииввнниихх  ппоовврршшииннаа,,  ттоо  ссее  ппррееддллаажжее  ддаа  ооввее  ппоовврршшииннее  ббууддуу  

ппррииооррииттееттннее  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу.. 

  

    ЗЗееллееннииллоо  уу  ссттааммббеенниимм  ззооннааммаа..  ООссннооввннаа  ннааммееннаа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  

ссттааммббеенноогг  ббллооккаа  јјее  ппооббоољљшшаањњее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ммииккррооккллииммее  ссттааммббеенниихх  

ттееррииттоорриијјаа,,  аа  ттааккоођђее  ссттвваарраањњее  ууссллоовваа  ззаа  ццееллооддннееввннии  ооддммоорр  ссттааннооввннииккаа  уу  

ссррееддииннии  ббллииссккоојј  ппрриирроодднноојј..  ККооммппооззииццииоонноо  рреешшеењњее  ззееллееннииллаа  уу  ззооннии  

ииннддииввииддууааллнноогг  ссттаанноовваањњаа,,  ккоојјее  јјее  уу  ннееппооссрреедднноомм  ооккрруужжеењњуу  ссттааннооввннииккаа,,  ттјј..  ккоојјее  

ппррееддссттааввљљаа  ппррввоо  ззееллееннииллоо  ссаа  ккоојјиимм  ссее  ссттааннооввнниицции  ссууссрреећћуу  ииззвваанн  ссввоојјиихх  ддооммоовваа,,  

ззааввииссии  оодд  ммооггуућћннооссттии,,  ппооттррееббаа  ии  жжеељљаа  ккооррииссннииккаа..  ННаа  ппааррццееллааммаа  ккоојјее  ууннууттаарр  

ддввоорриишшнноогг  ппррооссттоорраа  ссааддрржжее  ггаарраажжее  ии  ггддее  ссее  ннее  ммоожжее  ффооррммииррааттии  ддееккооррааттииввннии  

вврртт,,  ттеежжииттии  ммааккссииммааллнноомм  ууррееђђеењњуу  ии  ооззееллеењњаавваањњуу  ссллооббоодднноогг  ддееллаа  ппааррццееллее.. 

  

    ЛЛииннееааррнноо  ззееллееннииллоо,,  ккоојјее  ииммаа::  ббииттннуу  ззаашшттииттннуу  ууллооггуу  уу  ннаассеељљуу  ––ккрроозз  

ааппссооррппцциијјуу  шшттееттнниихх  ггаассоовваа  ии  ччеессттииццаа;;  ууллооггуу  уу  ууббллаажжаавваањњуу  ммееттееооррооллшшккиихх  

ееккссттррееммаа  ии  ддооппррииннооссее  ппооввоољљнниијјиимм  ммииккррооккллииммааттссккиимм  ууссллооввииммаа  ии  ппеејјззаажжнноомм  

ииззггллееддуу  ггррааддаа,,  ззаассттууппљљеенноо  јјее  ккааоо:: 

  

••  ууллииччнноо  ддррввоорреедднноо  ззееллееннииллоо,,  ии 

  

••  ззееллееннииллоо  уу  ппррииооббааллнноомм  ппоојјаассуу  ррееккее  ДДррааггооввиишшттииццее  ии  уузз  ооссттааллее  ввооддооттооккооввее.. 

  

    ППооссттоојјеећћее  ллииннееааррнноо  ддррввоорреедднноо  ззееллееннииллоо  ууннааппррееддииттии  ии  ппллаанниирраањњеемм  

ннооввиихх  ддррввооррееддаа  ппооввееззааттии  уу  ммрреежжуу  ззееллееннииллаа..  УУллииччнноо  ддррввоорреедднноо  ззееллееннииллоо  ккоојјее   
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ииммаа  ввиишшеессттррууккуу  ззаашшттииттнноо  ддееккооррааттииввннуу  ууллооггуу,,  уујјеедднноо  ссее  ссаа  ззееллееннииллоомм  ггррааддссккоогг  

ттккиивваа  ппооввееззуујјее  ссаа  ввааннггррааддссккиимм  ззееллееннииллоомм  уу  јјееддииннссттввееннии  ссииссттеемм.. 

  

ИИззббоорр  ввррссттаа  ззаа  ллииннееааррнноо  ззееллееннииллоо  ппррииллааггооддииттии  ууссллооввииммаа:: 

  

••  уузз  ооббааллее  ррееккаа,,  ддуужж  ууррееђђеенниихх  шшееттнниихх  ии  ббииццииккллииссттииччккиихх  ссттааззаа  ии  ппррооссттоорраа  ззаа 

ооддммоорр  ии  ррееккррееаацциијјуу,,  ккооррииссттииттии  ппооссттоојјеећћее  ааууттооххттоонноо  рраассттиињњее  ((ххииггррооффииллннее  ввррссттее  

ккааррааккттееррииссттииччннее  ззаа  ппооддррууччјјее  ББооссииллееггррааддаа,,  ккааоо  шшттоо  ссуу  ццррннаа  јјоовваа,,  ббееллаа  ввррббаа  ии  

ссттааббллаа  ццррннее  ии  ббееллее  ттооппооллее));; 

  

••  ллииннееааррнноо  ззееллееннииллоо  уузз  ррееккуу  ффооррммииррааттии  ккооммббииннаацциијјоомм  ввииссооккоогг  ии  ннииссккоогг  

ззееллееннииллаа,,  уу  ццииљљуу  ффооррммиирраањњаа  ппрриијјааттнноогг  ааммббиијјееннттаа  ии  ввииззууррее;; 

••  ккооммббииннооввааттии  ллиишшћћааррее  ссаа  ччееттииннааррииммаа;; 

  

••  уу  ууллииццааммаа  ггддее  ууссллооввии  ддооззввоољљаавваајјуу  ффооррммииррааттии  ддррввооррееддее,,  аа  ттааммоо  ггддее  јјее  

ннееооппххоодднноо  ууррааддииттии  ррееккооннссттррууккцциијјуу  ддррввоорреедднноогг  ззееллееннииллаа  ффааззнноомм  ззааммеенноомм  

ссттаарриихх  ссттааббааллаа;; 

••  ззаа  ннооввее  ддррввооррееддее  ккооррииссттииттии  ввррссттее  ккоојјее  ссуу  ооттппооррннее  ннаа  шшттееттннее  ггаассооввее  ии  ккоојјее  

ииммаајјуу  ббооггааттуу  ггууссттуу  ккррууннуу.. 

  

    ЗЗееллееннииллоо  уу  ооккввиирруу  ккааррааккттееррииссттииччнниихх  ккооммппллееккссаа..  ЗЗееллееннииллоо  ууррееђђеенноо  

ккааоо  ппааррккооввссккаа  ппоовврршшииннаа  ссаа  ддееккооррааттииввнниимм  ззееллееннииллоомм  ии  ццввеећћеемм  ппллаанниирраа  ссее  уу  

ооккввиирруу  ккооммппллееккссаа  ддрруушшттввеенниихх  ффууннккцциијјаа  ии  ззддррааввссттввеенноогг  ццееннттрраа..  УУ  ооккввиирруу  

ссппооррттссккоо--ррееккррееааттииввнноогг  ккооммппллееккссаа  ппллаанниирраа  ссее  ккввааллииттееттаанн  ттррааввннааттии  ттееппиихх  ссаа  

ссааддннииццааммаа  ввииссооккоогг  ззееллееннииллаа,,  ввееллииккиихх  ккрроошшњњии..  ЗЗаа  ззееллееннииллоо  уу  ооккввиирруу  ккооммппллееккссаа  

ссппееццииффииччнниихх  ннааммееннаа  --ггррооббљљаа  ии  ццррккаавваа,,  ббииррааттии  ввррссттее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ннааммеенноомм,,  аа  уу  

ццииљљуу  ффооррммиирраањњаа  ззееллееннее  ппааррккооввссккее  ппоовврршшииннее  ссаа  ддееккооррааттииввнниимм  ззееллееннииллоомм..     

  

    ЗЗееллееннииллоо  ииннддууссттрриијјссккиихх  ккооммппллееккссаа  ссее  ссаассттоојјии  иизз  ззееллееннииллаа  ууннууттаарр  

ккооммппллееккссаа  ии  ззаашшттииттнноогг  ззееллееннииллаа  ккоојјееррааддннее  ззооннее  ооддвваајјаа  оодд  ддррууггиихх  ннааммееннаа..  ООввоо  

ззееллееннииллоо  ппррееддссттааввљљаа  ттааммппоонн  ззаа  ззаашшттииттуу  оодд  ббууккее,,  ууттииццаајјаа  ввееттрраа  ии  ппооттееннцциијјааллнноогг  

ааееррооззааггаађђеењњаа,,  ааллии  ии  ддооппррииннооссии  уу  ввииззууееллнноомм  ссммииссллуу  ддаа  ззааккллооннии  ооввее  ннаајјччеешшћћее  

еессттееттссккии  ммаањњее  ввррееддннее  ккооммппллееккссее  ии  ффооррммиирраа  ццееллооввииттиијјуу  ллееппшшуу  ии  ззееллеенниијјуу  ссллииккуу  

ннаассеељљаа.. 

    ЗЗееллееннииллоо  ссппееццииффииччнноогг  ккааррааккттеерраа  ппррееддссттааввљљаа  ззееллееннииллоо  ннаа  

ссппееццииффииччнниимм  ттееррееннссккиимм  ууссллооввииммаа  ссаа  ввееллииккиимм  ннааггииббииммаа  ккоојјии  ууооккрруужжуујјуу  

ккооттллииннуу  ууррббаанноогг  ппооддррууччјјаа  ии  ннееппооввоољљннии  ссуу  ззаа  ггррааддњњуу.. 
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    ЗЗееллееннииллоо  вваанн  ггрраађђееввииннссккоогг  ппооддррууччјјаа  ппррееддссттааввљљаајјуу::  ззаашшттииттнноо  

ззееллееннииллоо  ((ааууттооххттооннее  шшууммее  ии  ллииввааддее))  ии  ппоољљооппррииввррееддннее  ппоовврршшииннее..  ААууттооххттооннии  

шшууммее  ии  ллииввааддее  ккааоо  ззаашшттииттнноо  ззееллееннииллоо  ооббууххввааттаајјуу  ппоовврршшииннуу  оодд  2244,,2233  ххаа,,  ддоокк  

ппоољљооппррииввррееддннее  ппоовврршшииннее  ооббууххввааттаајјуу  111100,,3388  ххаа..  ЗЗаа  ооддрржжаавваањњее  ооввиихх  ззееллеенниихх  

ппоовврршшииннаа  ппооттррееббнноо  јјее  ссппррооввооддииттии  ммееррее  ннееггее  ии  ззаашшттииттее.. 
   

  

                ООццееннаа  ссттаањњаа  вврршшееннаа  јјее  уу  ооддннооссуу  ннаа  ккввааннттииттааттииввннуу  ии  ккввааллииттааттииввннуу  

ззаассттууппљљеенноосстт  ззееллееннииллаа  ннаа  ннииввооуу  ттееррииттоорриијјее  ггррааддаа  уу  ццееллииннии,,  ии  уу  ооддннооссуу  

ннааппоојјееддииннее  ддееллооввее  ггррааддаа  ссаа  јјееддннее,,  оодднноосснноо  уу  ооддннооссуу  ннаа  ппоојјееддииннее  ккааттееггоорриијјее  

ззееллееннииллаа  ссаа  ддррууггее  ссттррааннее.. 

 
  

  

     

11..  ЈЈааввнноо  ззееллееннииллоо  ии  ззееллееннииллоо  јјааввнниихх  ооббјјееккааттаа  ии  ссллуужжббии:: 

  

  

••  ЈЈааввннее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  уузз  ккооллееккттииввнноо  ссттаанноовваањњее  јјее  ннееддооввоољљнноо  ззаассттууппљљеенноо  

ууддввоорриишшттииммаа  ссттааммббеенниихх  ббллооккоовваа..  ООннаа  ссуу  уу  ннаајјввеећћеемм  ппррооццееннттуу  ббееттооннииррааннаа  ии  

ккооррииссттее  ссее  ззаа  ппааррккиирраањњее..  ППррииммеећћеенноо  јјее  ддаа  ннееммаа  ууррееђђеенноогг  ппррооссттоорраа  ззаа  ииггрруу  ддееццее.. 

••  ИИннттееггррииссааннее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  јјааввнниихх  ссппооррттссккоо  ррееккррееааттииввнниихх  ии  ррееккррееааттииввнниихх  

ццееннттаарраа  ооввуу  ккааттееггоорриијјуу  ззееллееннииллаа  ннаајјччеешшћћее  ччииннее((ффууддббааллссккии  ттееррееннии))  ззаа  ооддввиијјаањњее  

ссппооррттссккиихх  ааккттииввннооссттии  ((ааллии  ппооссттоојјее  ттееррееннии  ккоојјии  ииммаајјуу  ммииннииммааллнноо  ппррииссууссттввоо  

ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ииллии  иихх  ууооппшшттее  ннееммаајјуу))  ии  ззаашшттииттнноо  ввииссооккоо  ззееллееннииллоо  ппоо  

ппооббооддуу  ппааррццееллее.. 

••  ИИннттееггррииссааннее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  шшккооллаа  ии  ддееччиијјиихх  ууссттаанноовваа,,  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  ссуу  

ззаассттууппљљееннее  уу  ввииддуу  ппррееддббаашшттии  ии  ииммаајјуу  ддееккооррааттииввннуу  ффууннккцциијјуу..  ККааоо  ппррооббллеемм  ссее  

ммоожжее  ннааввеессттии  ннееддооввоољљннаа  ззаассттууппљљеенноосстт  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ппррии  шшккооллссккиимм  

ддввоорриишшттииммаа  ии  ппооссееббнноо  ппррии  ввррттиићћииммаа.. 

••  ИИннттееггррииссааннее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  јјааввнниихх  ссллуужжббии  ((ббооллннииццаа  ии  ззддррааввссттввееннее  

ууссттааннооввее,,  ккууллттуурраа  ии  ррееллииггиијјаа......))  ооввддее  ссуу  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  ззаассттууппљљееннее  уу  ввииддуу  

ппррееддббаашшттии  ии  ииммаајјуу            ууггллааввнноомм        ддееккооррааттииввннуу  ффууннккцциијјуу..   
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22..ЗЗееллееннииллоо  ооссттааллиихх  ннааммееннаа:: 

  

  

••  ИИннттееггррииссааннее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  ппррооииззввоодднниихх  ккооммппллееккссаа..  ЗЗннааччаајјнниијјее  ззееллееннее  

ппоовврршшииннее  ппооссттоојјее  уу  ффааббррииччккиимм  ддввоорриишшттииммаа,,  ккоојјее  ссуу  ззааппуушшттееннее..  РРееллааттииввнноо  ссуу  

ууррееђђееннее    ииззммееђђуу  ггрраађђееввииннссккее  ии  ррееггууллааццииооннее  ллиинниијјее  ддоокк  јјее  ззееллееннииллоо  уу  ддннуу  

ппааррццееллаа  ннееууррееђђеенноо.. 

••  ИИннттееггррииссааннее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее  ииннддииввииддууааллнноогг  ссттаанноовваањњаа..        ННаа  ппррииввааттнниимм  

ппааррццееллааммаа  ззаассттууппљљеенноосстт  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  јјее  ррееллааттииввнноо  ввееллииккаа  уу  ппррииггррааддссккиимм  

ззооннааммаа,,  ааллии  ззннааччаајјнноо  ммаањњаа  уу  ццееннттррааллнниимм  ггррааддссккиимм  ччееттввррттииммаа..  ППррииввааттннее  ппааррццееллее  

ииммаајјуу  ммааллуу  ззаассттууппљљеенноосстт  ввииссооккоогг  ззееллееннииллаа.. 

  

    ЗЗаассттууппљљеенноосстт  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  уу  ББооссииллееггррааддуу    ссааггллееддааннаа  јјее  уу  

ооддннооссуу  ннаа  ццееллииннуу  ггррааддаа,,  ккааоо  ии  уу  ооддннооссуу  ннаа  ппоојјееддииннее  ддееллооввее  ггррааддаа..  ООссннооввннии  јјее  

ззааккљљууччаакк  ддаа  ууккууппннии  ффоонндд  ззееллееннииллаа  уу  ББооссииллееггррааддуу  ннее  ззааддооввоољљаавваа  ссттааннддааррддее  ии  

ннооррммааттииввее  уу  ппооггллееддуу  ууккууппннее  ккооллииччииннее  ии  ввррссттее  ззееллееннииллаа,,  аа  ппооссееббнноо  ииззрраажжеенн  

ппррооббллеемм  ппррееддссттааввљљаа  ннееррааввннооммееррннаа  ддииссттррииббууцциијјаа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ннаа  ггррааддссккоојј  

ттееррииттоорриијјии.. 
               
           

   

 Као потенцијали за развој система зеленила у Босилеграду сагледавају се 

следећи фактори: 

 

• Неуређене површине (дуж река  дуж прилазних саобраћајница) 

• Интегрално планирање развоја рекреације и зеленила чиме се могу остварити 

обострани бенефити: активирати неискоришћене зелене површине , увећати 

зелене површине њиховом реализацијом у оквиру новопланирањих 

рекреативних простора... 

• Коришћење јавних простора за увећање зеленила  у граду (тргови, скверови, 

улице) 

• Коришћење саобраћајних површина за увећање зеленила  у граду (порозне, 

травнате подлоге паркинг повришина) 

• Коришћење дечијих игралишта за истовремено повећање безбедности увећање 

зеленила  у граду (избор травнатих површина) 

• Коришћење грађених структура за увећање зеленила  у граду(озелењавање 

зидова, кровова...) 
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 Унапређење квантититативне и квалитативне заступљености зеленила у 

Босилеград 

 

• Очување и унапређење квалитета уређености и опремљености постојећих 

јавних зелених површина 

- увођење садржаја у постојеће јавне зелене површине 

--  ууррееђђеењњее  ппооссттоојјеећћиихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа 

  

• Развој нових зелених површина у складу са просторним и финансијским 

могућностима града 

- на ужој територији града у процесу урбане обнове формирати нове 

мањезелене површине и линијско зеленило 

- градске неуређене површине које нису намењене изградњи уредити као јавне 

зелене површине 

- обезбеђење заштитног зеленила у индустријској зони 

 
 

 

 

 

 

  ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа   

  

  

  

  

  

    ННаа  ооссннооввуу  ппррееттххооддннее  ааннааллииззее  ссттаањњаа  ммоожжее  ссее  ззааккљљууччииттии  ддаа  ссуу  

ннаајјззннааччаајјнниијјии  ппррооббллееммии  јјааввнниихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа::   

  

--  ннееддооссллеедднноо  ссппррооввоођђеењњее  ккооннттииннууииттееттаа  ззееллееннииллаа;; 

  

--    ннееппооссттоојјаањњее  ппллааннаа  ии  ссииссттееммаа  ууррееђђеењњаа  ии  ооддрржжаавваањњаа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа;; 

  

--  ннееддооссттааттаакк  ппааррккоовваа,,  ббллооккооввссккоогг  ззееллееннииллаа  ии  ддррууггиихх  ккааттееггоорриијјаа  ззееллеенниихх  

ппоовврршшииннаа  уу      ппоојјееддиинниимм  ддееллооввииммаа  ГГррааддаа;; 

  

--  ннееппооссттоојјаањњее  ккааттаассттрраа  ззееллееннииллаа;; 
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--  ннееааддееккввааттнноо  ооддрржжаавваањњее  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа;; 

  

--ннееооддггоовваарраајјуућћии  ззааккооннссккии  ооккввиирр  ззаа  ссииссттеемм  ффооррммиирраањњаа  ггррааддссккоогг  ии  ввааннггррааддссккоо    

ззееллееннииллаа;;   

  

--  ппррооммееннее  ннааммееннее  ввеећћ  ддееффииннииссаанниихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа;; 

  

--  ннееддооввоољљаанн  ббрроојј  љљууддии  уу  ЈЈПП  ззааппооссллеенниихх  ннаа  ооввиимм  ппооссллооввииммаа  ;; 

  

  
           

  

  

  

   

  

ППРРИИРРООДДАА  ИИ  ББИИООДДИИВВЕЕРРЗЗИИТТЕЕТТ   

  
     

  

    ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее  ((''''ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  3366//0099,,  8888//1100  ,,  9911//1100  ––  ииссппрр..,,  1144//1166  ии  9955//1188--ддрр..ззааккоонн))  ууттввррђђееннее  ссуу  

ннааддллеежжннооссттии  ии  ооббааввееззее  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  

ппррииррооддее..   

    ЈЈееддииннииццаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ссввоојјиимм  ссппееццииффииччннооссттииммаа  

ии  ССттррааттееггиијјоомм    ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  

ддооннооссии  ддеессееттооггооддиишшњњии  ппррооггрраамм  ззаашшттииттее  ппррииррооддее..   

  

    ННааддллеежжннии  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ддооннооссии  аакктт  оо  ззаашшттииттии  

ппооддррууччјјаа  оодд  ллооккааллнноогг  ззннааччаајјаа  ((IIIIII  ккааттееггоорриијјаа))  ккоојјии  јјее  ззаасснноовваанн  ннаа  ннааууччнноојј  ии  

ссттррууччнноојј  ооссннооввии  --  ссттууддиијјии  ззаашшттииттее  ииззрраађђеенноојј  оодд  ссттррааннее  ззааввооддаа  ззаа  ззаашшттииттуу  

ппррииррооддее..   

    ООррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ннааддллеежжаанн  ззаа  ппооссллооввее  ззаашшттииттее  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ддаајјее  ссааггллаасснноосстт  ннаа  ппллаанн  ии  ппррооггрраамм  ууппррааввљљаањњаа  ззаашшттиићћеенниимм  

ппооддррууччјјеемм  ккоојјее  јјее  ппррооггллаашшеенноо  ааккттоомм  ннааддллеежжнноогг  ооррггааннаа  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее,,  ккааоо  ии  ссааггллаасснноосстт  ннаа  ппррааввииллнниикк  оо  ууннууттрраашшњњеемм  ррееддуу  ии  ччууввааррссккоојј  

ссллуужжббии  ии  аакктт  оо  ннааккннааддии  ззаа  ккоорриишшћћеењњее  ззаашшттиићћеенноогг  ппооддррууччјјаа..   
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    ЈЈееддиинниицции  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ппооввеерреенн  јјее  ииннссппееккцциијјссккии  ннааддззоорр  ннаа  

ппооддррууччјјииммаа  ккоојјаа  ссуу  ззаашшттиићћееннаа  ааккттоомм  ннааддллеежжнноогг  ооррггааннаа  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее..   

    ССттррууччннее  ппооссллооввее  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа  ннаа  

ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд    ооббааввљљаа  ссттррууччннаа  ууссттаанноовваа    аа  ооддннооссее  ссее  ннаа:: 

  
  

  

11))  ппррииккууппљљаањњее  ии  ооббррааддуу  ппооддааттааккаа  оо  ппррииррооддии  ии  ппрриирроодднниимм  ввррееддннооссттииммаа;;   

22))  ппррааћћеењњее  ссттаањњаа  ии  ооццееннуу  ооччууввааннооссттии  ппррииррооддее  ии  ссттееппееннаа  ууггрроожжееннооссттии  ооббјјееккааттаа  

ггееооннаассллееђђаа,,  ддииввљљиихх  ввррссттаа  ии  њњииххооввиихх  ссттаанниишшттаа,,  ссттаанниишшнниихх  ттииппоовваа,,  ееккооссииссттееммаа,,    

ееккооллоошшккии  ззннааччаајјнниихх  ппооддррууччјјаа,,  ззаашшттиићћеенниихх  ппооддррууччјјаа,,  ееккооллоошшккиихх  ккооррииддоорраа,,  

ееккооллоошшккее    ммрреежжее  ии  ппррееддееллаа;;   

33))  ииззррааддуу  ссттууддиијјаа  ззаашшттииттее  ккоојјииммаа  ссее  ууттввррђђуујјуу  ввррееддннооссттии  ппооддррууччјјаа  ппррееддллоожжеенниихх  

ззаа  ззаашшттииттуу  ии  ннааччиинн  ууппррааввљљаањњаа  ттиимм  ппооддррууччјјииммаа;; 

44))  ииззррааддуу  ппррееддллооггаа  ааккттаа  оо  ппрреессттааннккуу  ззаашшттииттее  ппооддррууччјјаа;;   

55))  ииззррааддуу  ппррееддллооггаа  ззаа  ппррееттххооддннуу  ззаашшттииттуу  ппооддррууччјјаа;;   

66))  ддаавваањњее  ууссллоовваа  ззаа  ррааддооввее  ннаа  ззаашшттиићћеенниимм  ппрриирроодднниимм  ддооббррииммаа,,  ииззддаавваањњее  

ммиишшљљеењњаа  ннаа  ппллаанн  ууппррааввљљаањњаа  ззаашшттиићћеенноогг  ппооддррууччјјаа;;   

77))  вврршшеењњее  ссттррууччнноогг  ннааддззоорраа  ннаа  ззаашшттиићћеенниимм  ппрриирроодднниимм  ддооббррииммаа  ссаа  ппррееддллооггоомм  

ммеерраа;;   

88))  ппрруужжаањњее  ссттррууччннее  ппооммооћћии  ууппррааввљљааччииммаа  ззаашшттиићћеенниихх  ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа,,  

ооррггааннииммааллооккааллннее  ссааммооууппррааввее,,  ууддрруужжеењњииммаа  ггрраађђааннаа,,  ггррууппааммаа  ггрраађђааннаа  ии  

ппоојјееддииннццииммаа  ннаа    ззаашшттииттии  ппррииррооддее,,  ппррееддееллаа  ии  ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа;;   

99))  ууттввррђђиивваањњее  ууссллоовваа  ии  ммеерраа  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии  уу  

ппооссттууппккуу  ииззррааддее  ии  ссппррооввоођђеењњаа  ппррооссттооррнниихх  ии  ууррббааннииссттииччккиихх  ппллаанноовваа,,  ппрроојјееккттннее    

ддооккууммееннттаацциијјее,,  оосснноовваа  ((шшууммссккиихх,,  ллооввнниихх,,  ррииббооллооввнниихх,,  ввооддооппрриивврреедднниихх  ии  ддрр..)),,  

ппррооггррааммаа  ии  ссттррааттееггиијјаа  уу  ссввиимм  ддееллааттннооссттииммаа  ккоојјее  ууттииччуу  ннаа  ппррииррооддуу;;   

1100))  ооббааввљљаањњее  ссттррууччнниихх  ппооссллоовваа  уу  ппооссттууппккуу  ииззррааддее  ооццееннее  ппррииххввааттљљииввооссттии  

ррааддоовваа  ии  ааккттииввннооссттии  уу  ппррииррооддии,,  ппррииппррееммаањњаа  ии  ссппррооввоођђеењњаа  ппрроојјееккааттаа  ии  

ппррооггррааммаа  ннаа  ззаашшттиићћеенноомм  ппооддррууччјјуу;;   

1111))    ппррееддллааггаањњее  ооббииммаа  ии  ссааддрржжаајјаа  ссттууддиијјаа  ииззввооддљљииввооссттии  ии  ппррооццееннее  ууттииццаајјаа  ннаа  

жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  уу  ппооссттууппккуу  ррееииннттррооддууккцциијјее  ии  ннаассеељљаавваањњаа  ддииввљљиихх  ввррссттаа  уу  

ссллооббооддннуу  ппррииррооддуу;;   

1122))  ввоођђеењњее  ееввииддееннцциијјее  оо  ннааччииннуу  ии  ооббииммуу  ккоорриишшћћеењњаа,,  ккааоо  ии  ффааккттооррииммаа  

ууггрроожжаавваањњаа  ззаашшттиићћеенниихх  ии  ссттррооггоо  ззаашшттиићћеенниихх  ддииввљљиихх  ввррссттаа  ррааддии  ууттввррђђиивваањњаа  ии  

ппррааћћеењњаа  ссттаањњаа      њњииххооввиихх  ппооппууллаацциијјаа;; 



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

74 

  

  

1133))  ууччеессттввоовваањњее  уу  ппооссттууппккуу  јјааввнноогг  ууввииддаа  ррааддии  ппррооггллаашшаавваањњаа  ззаашшттиићћеенниихх  

ппрриирроодднниихх    ддооббаарраа;;   

1144))  ооррггааннииззоовваањњее  ии  ссппррооввоођђеењњее  вваассппииттнноо--ооббррааззооввнниихх  ии  ппррооммооттииввнниихх  

ааккттииввннооссттии  уу      ззаашшттииттии  ппррииррооддее  ппрроојјееккттоовваањњеемм  ии  ооррггааннииззоовваањњеемм  ииззллоожжббеенниихх  

ппооссттааввккии,,      ооррггааннииззоовваањњеемм  ттееммааттссккиихх  рраассппрраавваа,,  ссееммииннаарраа,,  ппррееддаавваањњаа  --  ииззддаавваањњее  

ппууббллииккаацциијјаа    ии  ддррууггиихх  ссттааллнниихх  ии  ппооввррееммеенниихх  ггллаассииллаа  ии  сслл..;;   

1155))      ууччеешшћћее  уу  ссппррооввоођђеењњуу  ррааттииффииккоовваанниихх  ммееђђууннаарроодднниихх  ууггооввоорраа  оо  ззаашшттииттии  

ппррииррооддее;;   

1166))    ввоођђеењњее  ррееггииссттрраа  ззаашшттиићћеенниихх  ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа  ии  ддррууггиихх  ппооддааттааккаа  оодд  

ззннааччаајјаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ппррииррооддее;;   

1177))    ииннввееннттааррииззаацциијјаа  ппоојјееддииннааччнниихх  ееллееммееннааттаа  ггееооллоошшккее,,  ббииооллоошшккее  ии  ппррееддееооннее  

ррааззннооввррссннооссттии  ссаа  ссттааттииссттииччккиимм  ааннааллииззааммаа  ии  ииззввеешшттаајјииммаа  оо  њњииххооввоомм  ссттаањњуу;;   

1188))      ввоођђеењњее  ббааззее  ппооддааттааккаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ккааоо  ддееллаа  јјееддииннссттввеенноогг    

ииннффооррммааццииоонноогг  ссииссттееммаа  ААггееннцциијјее  ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее;;   

1199))    ооббааввеешшттаавваањњее  јјааввннооссттии  оо  ппрриирроодднниимм  ввррееддннооссттииммаа,,  ззаашшттииттии  ппррииррооддее,,  њњеенноојј  

ууггрроожжееннооссттии,,  ффааккттооррииммаа  ии  ппооссллееддииццааммаа  ууггрроожжаавваањњаа;;   

2200))    ооббааввљљаањњее  ии  ддррууггиихх  ппооссллоовваа  ууттввррђђеенниихх  ззааккоонноомм..   

  
  

  

  

  

    ППррииррооддннее  ввррееддннооссттии   
  

  

  

  

    ББииооддииввееррззииттееттоомм  ссее  ооппииссуујјее  ббооггааттссввоо  ввррссттаа  ввррссттаа  јјееддннее  ссррееддииннее,,  аа  

ссллуужжии  ккааоо  ккљљууччннии  ппооккааззааттеељљ  ааннттррооппооггеенниихх  ууттииццаајјаа  ии  ппрриирроодднниихх  ппррооццеессаа,,  ннаа  

ппрриирроодднноо  ооккрруужжеењњее  ннееккоогг  ппооддррууччјјаа..   

  

    ННаајјччеешшћћии  ннааччиинн  ппррооццееннее  ббииооддииввееррззииттееттаа  јјее  ууттввррђђиивваањњее  ббрроојјаа  ввррссттаа  

ппоо  јјееддиинниицции  ппоовврршшииннее  ооддррееђђееннее  ттееррииттоорриијјее..  ЕЕккооллоошшккии  ссттааттуусс  ии  ееккооллоошшккаа  

ппррооццееннаа  ххааззааррддаа  ии  ррииззииккаа  ппооддррааззууммеевваа  ппррааћћеењњее  ссттааттууссаа  ееккооссииссттееммаа  ккааоо  ццееллииннее..   

  

    ППррааввннии  оосснноовв  ззаа  ууттввррђђиивваањњее  јјааввнноогг  ииннттеерреессаа  ззаа  ппррооггллаашшеењњее  

ззаашшттиићћеенниихх  ппооддррууччјјаа,,  ппррее  ддоонноошшеењњаа  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее  ((„„ССллуужжббееннии  

ггллаасснниикк  РРСС””,,  ббрроојј  3366//0099,,  8888//1100  ,,    9911//1100  ––  ииссппрр..,,  1144//1166  ии  9955//1188--ддрр..ззааккоонн)),,  ббааззииррааоо   
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ссее  ннаа  ЗЗааккооннуу  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС””,,  ббрр..    ии  113355//0044  

ии  1144//1166)),,  ззааккооннииммаа  ккоојјии  ссуу  ррееггууллииссааллии  ооббллаасстт  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ппррее  ддоонноошшеењњаа  

ппррееттххоодднноо  ннааввееддеенноогг  ззааккооннаа  ии  ЗЗааккооннуу  оо  ннааццииооннааллнниимм  ппааррккооввииммаа  ((„„ССллуужжббееннии  

ггллаасснниикк  РРСС””,,  ббрроојј  8844//1155  ии  9955//1188--ддрр..ззааккоонн))..  УУссппооссттааввљљаањњее  ееккооллоошшккее  ммрреежжее  

РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ппррооппииссаанноо  јјее  ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее..  ЕЕккооллоошшккаа  ммрреежжаа  јјее  

ддееффииннииссааннаа  ккааоо  ссккуупп  ммееђђууссооббнноо  ппооввееззаанниихх  ииллии  ппррооссттооррнноо  ббллииссккиихх  ззаашшттиићћеенниихх  

ппооддррууччјјаа  ккоојјии  ооммооггуућћаавваа  ссллооббооддннии  ппррооттоокк  ггееннаа  ии  ббииттнноо  ддооппррииннооссии  ооччуувваањњуу  

ппррииррооддннее  ррааввннооттеежжее  ии  ббииооллоошшккее  ррааззннооввррссннооссттии  ии  ууннууттаарр  ккоојјее  ссее  ддееллооввии  

ппооввееззуујјуу  ппрриирроодднниимм  ииллии  ввеешшттааччккиимм  ееккооллоошшккиимм  ккооррииддооррииммаа..   

    ППррееддееооннии  ддииввееррззииттеетт,,  ккааоо  ссппоојј  ппрриирроодднниихх  ии  ссттввоорреенниихх  ввррееддннооссттии,,  

ииммаа  вваажжннуу  ууллооггуу  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ууооппшшттее,,  ккууллттууррее  

ии  ккууллттууррннее  ббаашшттииннее  ии  ппррееддссттааввљљаа  ззннааччаајјаанн  ппррииввррееддннии  рреессууррсс  ии  ееллееммееннтт  

ооддрржжииввоогг  ррааззввоојјаа..  ООддрржжииввоо  ккоорриишшћћеењњее  ппррееддееллаа  ооббууххввааттаа  ззаашшттииттуу  ии  ууннааппррееђђеењњее  

ппррееддееллаа  ккрроозз  ппллаанниирраањњее  ии  ссппррооввоођђеењњее  ссввееооббууххввааттнниихх  ммеерраа  ккоојјииммаа  ссее  ссппррееччаавваајјуу  

ннеежжеељљееннее  ппррооммееннее,,  ддееггррааддаацциијјаа  ии  ддеессттррууккцциијјаа  ппрриирроодднниихх  ииллии  ссттввоорреенниихх  

ппррееддееллаа,,  ссаа  ццииљљеемм  ддаа  ссее  ссааччуувваајјуу  ии  ооддрржжее  ззннааччаајјннаа  ооббееллеежжјјаа  ии  ккааррааккттеерр  

ппррееддееоонноогг  ллииккаа,,  њњииххоовваа  ррааззннооввррсснноосстт,,  јјееддииннссттввеенноосстт,,  еессттееттссккаа  вврреедднноосстт  ии  

ооммооггуућћии  ттрраајјннаа  ссппооссооббнноосстт  ккоорриишшћћеењњаа  ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии  ззаа  ддооббррооббиитт  

ссттааннооввнниишшттвваа..   

    ББииооддииввееррззииттеетт  ООппшшттииннее    ББооссииллееггрраадд    јјее,,  ууссллооввљљееннаа  

ббииооггееооггррааффссккиимм  ппооллоожжаајјеемм,,  ооттввоорреенноошшћћуу  ттееррииттоорриијјее  ппррееммаа  ддррууггиимм  ррееггииооннииммаа  уу  

ооккрруужжеењњуу,,  ккааоо  ии  ииссттоорриијјссккиимм  ппррооццеессииммаа  ффллооррооггееннееззее  ии  ффааууннооггееннееззее..  ННаа  

ппррооссттоорруу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд    ннииккаадд  нниијјее  ддееттааљљнноо  ппррооууччаавваанн  ббииооддииввееррззииттеетт..   
  

  

  

  

ЗЗаашшттиићћееннаа  ппррииррооддннаа  ддооббрраа   

  

  

  

  

  

         Подаци о заштићеним природном добру представља важну базу 

података при вредновању простора, примени и спровођењу прописаних мера 

заштите и ограничења. 

    ППррииррооддннаа  ддооббрраа  ии  ппррееддееллии  ооппшшттииннуу  ккааррааккттеерриишшее  ббррддссккоо--ппллааннииннссккии   
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ппррееддееоо,,  ссаа  ззннааччаајјнниимм  ффллооррииссттииччккоо--ввееггееттаацциијјссккиимм  ии  ффааууннииссттииччккиимм  ввррееддннооссттииммаа,,  

ссаа  ииззууззееттнноомм  ллееппооттоомм  ппеејјззаажжаа  ии  ссаа  ппаашшњњааццииммаа  ббооггааттиимм  ллееккооввииттиимм  ббииљљеемм..  ННаа  

ппооддррууччјјуу  ппллааннаа  ннааллааззее  ссее  ттррии  ззаашшттиићћееннаа  ппррииррооддннаа  ддооббрраа,,  ссппеецциијјааллннии  ррееззееррвваатт  

ппррииррооддее  „„ЈЈаарреешшнниикк““,,  ссппооммеенниикк  ппррииррооддее  „„ЦЦррннии  ббоорр  уу  ППееттккооввссккоојј  ммааххааллии““,,  ии  

ссппооммеенниикк  ппррииррооддее  ““ЦЦррннии  ббоорр  уу  ЦЦррнноошшттиицции““.. 

  

    ЗЗаашшттииттаа  ззаа  ппооддррууччјјаа  уу  ооккввиирруу  ккоојјиихх  ћћее  ссее,,  уу  ццееллооссттии  ииллии  ннаа  ввеећћеемм  

ддееллуу  њњииххооввее  ппоовврршшииннее,,  ууссттааннооввииттии  ззаашшттиићћееннаа  ппррииррооддннаа  ддооббрраа  ррааззллииччииттее  ввррссттее  

((ппааррккооввии  ппррииррооддее,,  ппррееддееллии,,  ррееззееррввааттии  ппррииррооддее)),,  ккааттееггоорриијјее  ии  рреежжииммаа  ззаашшттииттее,,  јјее  

ппооккррееннууттаа  оодд  ссттррааннее  ннааддллеежжнноогг  ЗЗааввооддаа..  ММееђђуу  њњииммаа  ссее  ннааллааззее  ттррии  ппррооссттооррннее  

ццееллииннее  ччиијјии  јјееддаанн  ддееоо  ппррииппааддаа  ии  ооппшшттииннии  ББооссииллееггрраадд..  ТТоо  ссуу:: 

  

••  ППооддррууччјјее  ппллааннииннее  ВВааррддеенниикк,,  ууккљљууччуујјуућћии  ккллииссуурруу  ии  ссллиивв  ррееккее  ММаассууррииццее,,  

ппллааннииннссккоо  ббииллоо  ВВааллооззии  ии  ииззввоорриишшттее  ЛЛииссииннссккее  ррееккее,,  ппррооссттоорр  ззннааччаајјнниихх  

ффллооррииссттииччккоо--ввееггееттаацциијјссккиихх  ии  ффааууннииссттииччккиихх  ввррееддннооссттии,,  ссаа  ииззууззееттнноомм  

ддииннааммииккоомм  ии  ллееппооттоомм  ппеејјззаажжаа,,  ппооссееббнноо  ззннааччаајјаанн  ззаа  ооччуувваањњее  ккввааллииттееттаа  

ппоовврршшииннссккиихх  ии  ппооддззееммнниихх  ввооддаа,,  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннаа  ССууррддууллииццаа  ии  

ББооссииллееггрраадд,,  ооккввииррннее  ппоовврршшииннее  1133550000  hhaa;; 
  
  

    ППооддррууччјјее  ппллааннииннее  ББеессннаа  ккооббииллаа  ссаа  ииззууззееттнниимм  ффллооррииссттииччккиимм  ии  

ффааууннииссттииччккиимм  ббооггааттссттввоомм  ппррооссттрраанниихх  ппллааннииннссккиихх  ппаашшњњааккаа  ии  жжииввооппиисснниимм  

ппррееддееоонниимм  ллииккоомм,,  ккллииммааттссккиимм  ии  ггееооммооррффооллоошшккиимм  ппооггооддннооссттииммаа  ззаа  ссккиијјаашшккуу  

ррееккррееаацциијјуу,,  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннаа  ВВрраањњее,,  ББооссииллееггрраадд  ии  ТТррггооввиишшттее,,  ооккввииррннее  

ппоовврршшииннее  55000000  hhaa;; 

    ППооддррууччјјаа  ппллааннииннее  ДДууккаатт,,  ссаа  ввррххооввииммаа  ЦЦррнноооокк  ии  ГГооллееммии  ввррхх  ккоојјии  ссее  

ииссттииччуу  ккууппаассттиимм  ииззггллееддоомм  ии  ммооррффооллоошшккоомм  ииннддииввииддууааллнноошшћћуу,,  ппооппууллаацциијјоомм 

ккррииммссккоогг  ббоорраа  ии  ббооггааттиимм  ффллооррииссттииччккиимм  ссаассттааввоомм  ии  ооррннииттооффаауунноомм  ппррооссттрраанниихх  

ппллааннииннссккиихх  ппаашшњњааккаа,,  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд  ии  ТТррггооввиишшттее,,  ооккввииррннее  

ппоовврршшииннее  66000000  hhaa.. 

    ППооттееннцциијјаалл  ззаа  ссттааввљљаањњее  ппоодд  ззаашшттииттуу  ииммаа  ии  ллооккааллииттеетт  РРууддииннаа  

ппллааннииннаа..  РРууддииннаа  ппллааннииннаа  ((11224400  мм)),,  ппррееддссттааввљљаа  ппррииррооддннуу  ггррааннииццуу  ссаа  

РРееппууббллииккоомм  ББууггааррссккоомм,,  ннааллааззии  ссее  ннаа  55  ккмм  ииссттооччнноо  оодд  ББооссииллееггррааддаа..  ГГрраађђееннаа  јјее  оодд  

ммееззооззоојјссккиихх  ккррееччњњааккаа,,  ттииппаа  ддооллооммииттииссаанниихх  ммееррммеерраа  ии  ссииллииккааттаа  ггрраанниитт--

ггннаајјссеевваа..  ЗЗааххввааљљуујјуућћии  ттооммее  ооввддее  ссуу  ссее  ррааззввииллаа  ппооссееббннаа  ззееммљљиишшттаа  ттииппаа  

ппллааннииннссккиихх  ццррннииццаа  ннаа  ккррееччњњааццииммаа  ии  ссммееђђиихх  шшууммссккиихх  ззееммљљиишшттаа  ннаа   
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ссииллииккааттииммаа..  ППррииссууттннее  ссуу  ббрроојјннее  ееннддееммииччннее  ббииљљннее  ззаајјееддннииццее::  CCaarriiccii--FFeessttuucceettuumm  

ssttoojjaannoovviiii,,  FFrriittiillllaarriioo--SSeesslleerriieettuumm  rriiggiiddaaee,,  EEddrraaiiaanntthhoo--  AAnntthhyylllleettuumm  aauurreeaaee,,  AAssttrraaggaalloo--

SSiilleenneettuumm  ssuuppiinnaaee,,  AAggrroossttii--GGeenniisstteettuumm  ccaarriinnaalliiss  ии  ддрр.. 

  

    ННаа  РРууддииннаа  ппллааннииннии  ддооссааддаашшњњиимм  ииссттрраажжиивваањњииммаа  јјее  ееввииддееннттиирраанноо  

ппррееккоо  770000  ббииљљнниихх  ввррссттаа  оодд  ччееггаа  јјее  2200  ееннддееммииттаа  ии  ссууббееннддееммииттаа,,  аа  ммннооггее  оодд  њњиихх  

ссуу  ппррввии  ппуутт  ооппииссааннее  ззаа  ФФллоорруу  ССррббиијјее,,  ии  ттоо::  GGeenniissttaa  ccaarriinnaalliiss,,  AAggrroossttiiss  bbiissaanntthhyynnaa,,  

TTrriiffoolliiuumm  aaffffiinnee,,  AArraabbiiss  rreeccttaa,,  SSiilleennee  ssuubbiinntteeggrraa,,  SSiilleennee  ssuuppiinnaa,,  AAnntthhyylllliiss  aauurreeaa,,  

FFrriittiillllaarriiaa  tteenneellllaa,,  EEddrraaiiaanntthhuuss  sseerrbbiiccuuss,,  CCrrooccuuss  aaddaammiiii,,  SSttaacchhyyss  ssccaarrddiiccaa,,  SSttaacchhyyss  

pplluummoossaa,,  HHeecchhrryyssuumm  pplliiccaattuumm,,  AAlllliiuumm  ppooeezzoosscciiaannuumm  ии  ддрр.. 

  

    ННаајјззннааччаајјнниијјее  ззаашшттиићћеенноо  ппрриирроодднноо  ддооббрроо  јјее  ссттррооггии  ррееззееррвваатт  

ппррииррооддее  ””ЈЈаарреешшнниикк””..  ССттррооггии  ррееззееррвваатт  ппррииррооддее  ппррооггллаашшеенн  јјее  11996611..  ггооддииннее,,  ссаа  

ууккууппнноомм  ппоовврршшиинноомм  оодд  33  ххаа..  ЈЈаарреешшнниикк  ссее  ннааллааззии  ннаа  ДДууккаатт  ппллааннииннии,,  1144  ккмм  јјуужжнноо  

оодд  ББооссииллееггррааддаа..  ЛЛооккааллииттеетт  јјее  ддооббииоо  ииммее  ппоо  ссееллуу  ЈЈаарреешшннииккуу  ккоојјее  ссее  ннааллааззии  ннаа  

ссууппррооттнноојј  ссттррааннии  ддооллииннее  оодд  ббооррооввее  шшууммее  ((SSttooeehhiilliioo--PPiinneettuumm  ppaallllaassiiaannaaee  GGrreebb..)),,  

ззббоогг  ккоојјее  јјее  оовваајј  ппррииррооддннии  ррееззееррвваатт  ппррооггллаашшеенн  ззаашшттиићћеенниимм..  ШШууммаа  ццррнноогг  ббоорраа  

((PPiinnuuss  nniiggrraa  AArrnn..  SSuubbsspp..  ppaallllaassiiaannaa  ((AArrnn..))  HHaayy)),,  јјее  јјееддииннаа  уу  ччииттааввоомм  ККрраајјиишшттуу,,  ккааккоо  

ннааввооддии  ЗЗааххааррииеевв  ((11991188..))  уу  ттоо  ввррееммее  ббрроојјааллаа  јјее  ооккоо  22550000  ссттааббааллаа..  ППррее  ЗЗааххааррииеевваа  оо  

њњоојј  јјее  ппииссааоо  ии  ТТоошшеевв  ((11990022..))..  ССааммаа  шшууммссккаа  ссааттоојјииннаа  јјее  ннаа  ннааддммооррссккоојј  ввииссииннии  оодд  

11227755  ддоо  11335500  мм,,  аа  ееккссппооннииррааннаа  јјее  јјууггооззааппаадднноо..  ННаа  ДДууккаатт  ппллааннииннии  ппооссттаајјааллаа  ссуу  

ппоојјееддииннааччннаа  ссттааббллаа  ццррнноогг  ббоорраа  уу  ооккооллииннии  ссееллаа  ЦЦррнноошшттииццаа..  ООвваа  ппооддввррссттаа  

ццррннооггббоорраа  јјее  ззааббееллеежжееннаа  јјоошш  ннаа  ССууввоојј  ппллааннииннии,,  ВВллаашшккоојј  ппллааннииннии,,  РРттњњуу,,  РРеессааввии  

ии  уу  ооккооллллииннии  ЗЗллооттаа.. 

    ММооззааииччннее  ссаассттоојјииннее,,  ооввоогг  ееннддееммооррееллииккттаа  уу  јјууггооииссттооччнноојј  ССррббиијјии  ссуу  

ддооккаазз  ддаа  јјее  оовваа  шшууммаа  ббииллаа,,  уу  ппрроошшллооссттии,,  шшииррооккоо  рраассппррооссттрраањњееннаа  уу  ИИссттооччнноојј  

ССррббиијјии  ссввее  ддооККууччаајјссккиихх  ппллааннииннаа  ии  ББеељљааннииццее..  УУ  ппллааннииннссккиимм  ппррееддееллииммаа  ооккоо  

ЕЕггеејјссккоогг  ммоорраа  ии  ссееввееррнниијјее,,  ннаа  јјууггуу  ММааккееддоонниијјее  ии  јјууггуу  ССррббиијјее  ззааббееллеежжееннии  ссуу  

ррееллииккттннии  ооссттаацции  ццррнноогг  ббоорраа,,  оодд  ккоојјиихх  јјее  ннаајјввеећћаа  ппоовврршшииннаа  уу  ооккооллииннии  

ЈЈаарреешшннииккаа..  УУ  ттоојј  ссаассттоојјииннии  ззааббееллеежжееннее  ссуу  ссллееддеећћее  ввррссттее  ((РРааннђђееллооввиићћ,,  

ССттааммееннккооввиићћ,,  11999900..))::  SSiilleennee  nneemmoorraalliiss  WW..  KK..--  ппууццаавваацц,,  EEpphhoorrbbiiaa  aammyyggddaallooiiddeess  LL..--  

ббааддееммаассттаа  ммллееччииккаа,,  VVeerroonniiccaa  cchhaammaaeeddrryyss  LL..--  ррааззггоонн,,  VViioollaa  ccaanniinnaa  LL..--  ппаассјјаа  

љљууббииччииццаа,,  CCaammppaannuullaa  ppeerrssiicciiffoolliiaa  LL..--ззввооннччиићћ,,  CCaammppaanniillaa  ssppaarrssaa  FFrriivv..--  

ссииттннооццввееттннии  ззввооннччиићћ,,  PPhhlleeuumm  mmoonnttaannuumm  CC..  KKoocchh--  ппллааннииннссккии  ррееппаакк,,  TTrriiffoolliiuumm  

aallppeessttrree  LL..--  ааллппссккаа  ддееттееллииннаа,,  DDiiggiittaalliiss  vviirriiddiifflloorraa  LLiinnddll..--  ззееллееннооццввееттннии  ннааппррссттаакк,,  

AArreemmoonniiaa  aaggrriimmoonnooiiddeess  ((LL..))  DD..CC..--  ппааввллоовваацц,,  VVeerrbbaassccuumm  sshhaaiixxiiii  VViillll..--  ддииввииззммаа,,  

HHeelllleebboorruuss  ooddoorruuss  WW..KK..--  ккууккуурреекк,,  VVaacccciinniiuumm  mmyyrrtthhiilllluuss  LL..--  ббооррооввннииццаа  ии  RRoossaa   
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vvoossaaggiiaaccaa  DDeesspp..--  ддииввљљаа  рруужжаа.. 

    ССттааррааллаацц  ооввоогг  ппрриирроодднноогг  ддооббрраа  јјее  ооппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд,,  ккоојјаа  

ттррееннууттнноо  ннее  ииззвврршшаавваа  ссввоојјее  ооббааввееззее  ппррееммаа  ЗЗааккооннуу  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее,,  ооббјјааккаатт  

нниијјее  ооббееллеежжеенн.. 

    УУнниишшттаавваањњее  ооввее  шшууммее  ооттппооччееллоо  јјее  јјоошш  уу  ппееррииооддуу  ккаадд  јјее  оовваа  ооббллаасстт  

ббииллаа  уу  ссаассттааввуу  ББууггррааррссккее,,  јјеерр  јјее  ддрржжаавваа  ппооддееллииллаа  ббоорроовваа  ссттааббллаа  ссттааннооввннииццииммаа  

ЈЈаарреешшннииккаа,,  ккааддаа  јјее  ии  ппооччееллаа  ммаассооввннаа  ссееччаа  ббоорроовваа..  ННаа  ттоомм  ллооккааллииттееттуу  ппаањњееввее  

ббоорроовваа  шшииррооккее  ддоо  11мм  ппооммиињњее  РРаајјееввссккии  ((11995500..))  ннаа  ооссннооввуу  ччееггаа  јјее  ииззввееоо  ззааккљљууччаакк  

ддаа  ссуу  ппооссееччееннииббооррооввии  ссттааррооссттии  ооккоо  115500  ггооддииннаа..  ООнн  јјоошш  ииззннооссии  ппооддааттаакк  ддаа  јјее  оовваа  

ввррссттаа  ннаађђееннаа  ии  уу  ккллииссууррии  ППооллоомм  ббллииззуу  ЗЗллооттссккее  ппеећћииннее  оодд  ссттррааннее  ММааттввеејјеевваа..   
  

  

  

  

ФФллоорраа  ии  ффааууннаа 

  

  

  

    ННаа  ппооддррууччјјуу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ммооггуу  ссее  ииззддввоојјииттии  ссллееддеећћее  

ззаајјееддннииццее--ееккооссииссттееммии::  ааллууввиијјааллнноо--ххииддррооффииллннии  ееккооссииссттеемм;;  ееккооссииссттеемм  

ккссееррооттееррммооффииллнниихх  ссллааддууннооввоо--ццееррооввиихх  ии  ддррууггиихх  ттииппоовваа  шшууммаа  ((ттииппииччннаа  шшууммаа  

ссллааддууннаа  ии  ццеерраа  ннаа  ссммееђђиимм  ллеессииввиирраанниимм  ззееммљљиишшттииммаа,,  шшууммее  ссллааддууннаа  ии  ццеерраа  ннаа  

ккииссееллиимм  ссммееђђиимм  ззееммљљиишшттииммаа  ннаа  ммееттааммооррффнниимм  ссттееннааммаа  ии  шшууммаа  ссллааддууннаа  ии  ццеерраа  

ссаа  ггррааббиићћеемм))  ии  ееккооссииссттеемм  ббууккооввее  шшууммее  ннаа  ррааззллииччииттиимм  ккииссееллиимм  ссммееђђиимм  

ззееммљљиишшттииммаа.. 

    ООппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд  рраассппооллаажжее  ввееооммаа  ззннааччаајјнниимм  шшууммссккиимм  ффооннддоомм..  

ННаа  ппооддррууччјјуу  ооппшшттииннее  ииммаа  ууккууппнноо  2200449977,,4477  hhаа  шшууммаа  ии  шшууммссккоогг  ззееммљљиишшттаа,,  шшттоо  

ччииннии  3355,,9944%%  ууккууппннее  ттееррииттоорриијјее..  ДДрржжааввннее  шшууммее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  

ппррииппааддаајјуу  ЈЈуужжннооммооррааввссккоомм  шшууммссккоомм  ппооддррууччјјуу,,  оодднноосснноо  ооббууххввааћћееннее  ссуу  

ггааззддииннссккиимм  јјееддииннииццааммаа  ББооссииллееггрраадд  ии  ДДррааггооввиишшттииццаа,,  ккоојјоомм  ууппррааввљљаа  ШШууммссккаа  

ууппрраавваа  ББооссииллееггрраадд  аа  уу  ссаассттааввуу  јјее  ШШууммссккоогг  ГГааззддииннссттвваа  „„ВВрраањњее““.. 

  

    ВВииссооккооппллааннииннссккаа  ии  ппллааннииннссккаа  ооббллаасстт  ССррббиијјее,,  ккоојјоојј  ппррииппааддаа  ии  

ннаајјввеећћии  ддееоо  ттееррииттоорриијјее  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд,,  ппррееддссттааввљљаа  јјееддаанн  оодд  66  ццееннттаарраа  

ееввррооппссккоогг  ии  јјееддаанн  оодд  115588  ццееннттаарраа  ссввееттссккоогг  ббииооддииввееррззииттееттаа..  ППооддррууччјјаа  ззаа  ккоојјаа  ћћее  

ббииттии  ддееффииннииссааннииссттааттуусс,,  ппррооссттооррннии  ооббууххвваатт  ии  рреежжииммии  ззаашшттииттее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  

ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ссуу  ББеессннаа  ККооббииллаа,,  ВВааррддеенниикк  ии  ДДууккаатт.. 
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    ННаа  ппррееддммееттнноомм  ппррооссттоорруу  ннааллааззее  ссее::  ппооддррууччјјаа  оодд  ииззууззееттнноогг  

ннааццииооннааллнноогг  ии  ммееђђууннаарроодднноогг  ззннааччаајјаа  сс  аассппееккттаа  ззаашшттииттее  ппттииццаа  ((IIBBAA--IImmppoorrttaanntt  

BBiirrdd  AArreeaass)),,  ммрреежжаа  ззаашшттиићћеенниихх  ппрриирроодднниихх  ппооддррууччјјаа  NNAATTUURRAA  22000000,,  ЕЕммееррааллдд  

ммрреежжаа,,  ппррееллииммииннааррннаа  IIPPAA--ппооддррууччјјаа  ((IImmppoorrttaanntt  PPllaanntt  AArreeaass))  ––ooдд  ппооссееббнноогг  ззннааччаајјаа  

ззаа  ббииљљккее,,  PPBBAA--ппооддррууччјјаа  ((PPrriimmee  BBuutttteerrffllyy  AArreeaass  iinn  SSeerrbbiiaa))––ооддааббррааннаа  ппооддррууччјјаа  ззаа  

ддннееввннее  ллееппттииррее,,  ккааоо  ии  РРааммссааррссккаа  ппооддррууччјјаа  ––ммееђђууннаарроодднноо  ззннааччаајјннаа  ввллаажжннаа  

ссттаанниишшттаа,,  ееккввииввааллееннттнноогг  ппррииооррииттееттаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ии  ууппррааввљљаањњее..  ННаа  ттееррииттоорриијјии  

ппллааннаа,,  РРууддииннаа  ппллааннииннаа,,  ннааллааззии  ссее  ббииљљннаа  ввррссттаа  ((ААlllliiuumm  ppaacczzoosskkiiaannuumm  LL..)),,  ккоојјаа  

нниијјее  ззаашшттиићћееннаа  ззааккоонноомм,,  ааллии  јјее  уувврршшттееннаа  уу  ЦЦррввееннуу  ккњњииггуу  ффллооррее  ССррббиијјее..  ННаа  

ииссттоојј  ппллааннииннии  ннааллааззии  ссее  ии  ((HHeelliicchhrryyssuumm  pplliiccaattuumm  DDCC..ssuubbsspp..  pplliiccaattuumm)),,  ввррссттаа  ккоојјаа  

јјее  ттааккоођђее  уувврршшттееннаа  уу  ЦЦррввееннуу  ккњњииггуу  ффллооррее  ССррббиијјее,,  ааллии  ссее  ннааллааззии  ии  ннаа  ссппииссккуу  

ссттррооггоо  ззаашшттиићћеенниихх  ии  ззаашшттиићћеенниихх  ддииввљљиихх  ввррссттаа  ббииљљааккаа,,  жжииввооттиињњаа  ии  ггљљиивваа..    

    ППррииппаадднноосстт  ррееккее  ДДррааггооввиишшттииццее  ии  ББииссттааррссккее  ррееккее  ееггеејјссккоомм  ссллииввуу  оодд  

ввееллииккоогг  јјее  ззннааччаајјаа  уу  ббииооддииввееррззииттееттуу  ввооддеенниихх  ооррггааннииззааммаа.. 
  

    ФФллоорраа  ии  ввееггееттаацциијјаа  ссллиивваа  ррееккее  ББииссттррииццаа  уу  ККрраајјиишшттуу  ББииссттррииццаа  

ииззввииррее  уу  ооббллииккуу  ддвваа  ввррееллаа..  ЈЈуужжнноо  ввррееллоо  ннааллааззии  ссее  ииссппоодд  ББииљљиинн  ппллааннииннее  ии  

ББееллиихх  ввооддаа  ии  оонноо  ггррааддии  ГГооллееммуу  ррееккуу..  ССееввееррнноо  ввррееллоо  ииззввииррее  ииссппоодд  ББееллиихх  ввооддаа  

((ДДууккаатт  ппллааннииннаа))  ии  оодд  њњееггаа  ппооллааззии  ББееллооввооддссккии  ппооттоокк,,  ккоојјии  ккаасснниијјее  ппрреерраассттаа  уу  

ЈЈаарреешшннииччккуу  ррееккуу..  ООннаа  ссее  ннаа  ннииввооуу  ББееллууттаа  ссппаајјаа  ссаа  ГГооллееммоомм  ррееккоомм  ии  ггррааддее  

ББииссттааррссккуу  ррееккуу  ииллии  ББииссттррииццуу  ккоојјаа  ссее  ккоодд  ггррааннииччнноогг  ппррееллааззаа  РРииббааррцции  ууллиивваа  уу  

ДДррааггооввиишшттииццуу..  ЛЛееввуу  ооббааллуу  ссллиивваа  ББииссттррииццее  ггррааддее  ГГррааннииччннее  ппллааннииннее  ии  ББииљљиинн,,  аа 

ссееввееррннии  ррееввиирр  ччииннии  ДДууккаатт  ппллааннииннаа  ((ДДооггааннииииччккаа  ии  ЦЦррнноооокк)).. 

    ООссннооввннуу  ггееооллоошшккуу  ммаассуу  ддооллииннее  ББииссттррииццее  ччииннее  ггннаајјссееввии  ннаа  ссееввееррнноомм  

ррееввиирруу,,  ммииккаашшииссттии  ннаа  ББееллиимм  ввооддааммаа  ии  ааннддееззииттии  ннаа  јјуужжнноомм  ррееввиирруу..  ННаа  ооввоојј  

ггееооллоошшккоојј  ппооддллооззии  ннаассттааллии  ссуу  ссллееддеећћии  ттииппооввии  ззееммљљиишшттаа::  ццррввееннккаассттоо--

ррууддоо,,ссммееђђее  шшууммссккоо  ии  ппллааннииннссккее  ццррннииццее..  ППоорреедд  њњиихх  јјааввљљаајјуу  ссее  ммооччввааррннаа,,  

ххииггррооффииллнноо--ггллеејјннаа  ии  ооррггааннооггеенноо--ммооччввааррннаа  ттрреессееттиишшттаа..  ККллииммаа  ооввее  ппллааннииннссккее  

ооббллаассттии  јјее  ууммеерреенноо--  ккооннттииннееннттааллннаа  ссаа  ппррииммееттнниимм  ууттииццаајјииммаа  ссууббммееддииттееррааннссккее  ии  

ссттееппссккее  вваарриијјааннттее.. 

    ДДооссааддаашшњњиимм  ииссттрраажжиивваањњииммаа  ффллооррее  ооввее  ооббллаассттии  ззааббееллеежжеенноо  јјее  551199  

ббииљљнниихх  ттааккссооннаа,,  ссввррссттаанниихх  уу  226600  ррооддоовваа  ии  7700  ффааммииллиијјаа.. 

    ЕЕннддееммииччннее  ббииљљккее  уу  ссллииввуу  ББииссттррииццее  ссуу::  DDiiaanntthhuuss  ccrruueenntthhuuss,,  DD..  

ppiinniiffoolliiuuss,,  DD..  nnooeeaannuuss,,  SSiilleennee  sseennddttnneerrii,,  SS..  aasstteerriiaass,,  MMiinnuuaarrttiiaa  bbuullggaarriiccaa,,  AArrmmeerriiaa  

rruummeelliiccaa,,  DDiiggiittaalliiss  vviirriiddiifflloorraa,,  SSttaacchhyyss  pplluummoossaa,,  TThhyymmuuss  jjaannkkaaee,,  AAssppeerruullaa  aappiiccuullaattaa,,  

CCeepphhaallaarriiaa  ffllaavvaa,,  SSccaabbiioossaa  ffuummaarriiooiiddeess,,  CCiirrssiiuumm  aappppeennddiiccuullaattuumm,,  CCyyaannuuss  ttuubbeerroossuuss,,  

CCrrooccuuss  vveelluucchheennssiiss,,  FFeessttuuccaa  vvaalliiddaa,,  TTrriiffoolliiuumm  ddaallmmaattiiccuumm,,  TT..  ttrriicchhoopptteerruumm,,  TT..   
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vveelleennoovvsskkyyii,,  PPaassttiinnaaccaa  hhiirrssuuttaa,,  VViioollaa  aaeettoolliiccaa  ((??)),,  LLiinnuumm  ccaappiittaattuumm,,  GGeeuumm  

rrhhooddooppeeuumm.. 

    ААннааллииззоомм  ббииљљнниихх  ззаајјееддннииццаа  ууттввррђђеенноо  јјее  ппррииссууссттввоо  4400  аассооцциијјаацциијјаа::  

TTrriiffoolliioo--GGeeeettuumm  rrhhooddooppaaeeii,,  PPoollyyssttaacchhiioo--RRaannuunnccuulleettuumm  sseerrbbiiccaaee,,  EErriioopphhoorroo--

CCaarriicceettuumm  ffllaavvaaee,,  DDiiaanntthhoo--  AArrmmeerriieettuumm  rruummeelliiccaaee,,  HHyyppeerriiccoo--TTrriiffoolliieettuumm  ttrriicchhoopptteerrii,,  

PPoooo  ccoonncciinnaaee--PPllaannttaaggiinneettuummccaarriinnaattaaee,,  LLiinnoo--NNaarrddeettuumm  ssttrriiccttaaee,,  GGeenniissttoo--

CChhaammaaeeccyyttiisseettuumm  ppoollyyttrriicchhii,,  VVaacccciinniioo--  PPiinneettuumm  ppaallaassiiaannaaee  ии  ддрр.. 

  

    ООвваајј  ттиипп  ввееггееттаацциијјее  ууссллооввнноо  ннааззвваанн  јјее  ррооддооппссккии  јјеерр  ооббрраассттаа  

РРооддооппссккее  ппллааннииннее  ии  ккааррааккттеерриишшее  ссее  ииссттиимм  ееннддееммииччнниимм  ввррссттааммаа  ии  

ффииттооццееннооззааммаа.. 

  

ФФллоорраа  ии  ввееггееттаацциијјаа  ссллиивваа  ББоожжииччккее  ррееккее  уу  ККрраајјиишшттуу 

     

    ССллиивв  ББоожжииччккее  ррееккее  ссаассттоојјии  ссее  оодд  ииссттооииммееннее  ррееккее  ччиијјии  ссее  ииззввооррии  

ннааллааззее  ииссппоодд  ввррххаа  ККррввааввии  ккааммиикк  ((11773388)),,  ППллооччаа  ((11770055)),,  ООшшттррииккаа  ((11667711))  ии  

ББааннддеерраа  ((11113366))  ннаа  ллееввоојј  ооббааллии,,  ии  ТТооппллооддооллссккее  ррееккее  ччиијјии  ссее  ииззввооррии  ннааллааззее  ииссппоодд  

ТТооппллооддооллссккее  ппллааннииннее  ии  ВВааррддееннииккаа,,  ии  ЛЛииссииннссккее  ррееккее  ччиијјии  ссее  ииззввооррии  ннааллааззее  ииссппоодд  

ТТооппллооддооллссккее  ррееккее,,  ВВааррддееннииккаа  ии  ГГллоошшккее  ппллааннииннее..  ООннаа  ссее  ссаа  ЉЉууббааттссккоомм  ррееккоомм  

ссаассттаајјее  ккоодд  ББооссииллееггррааддаа  ии  ссаа  њњоомм  ггррааддии  ДДррааггооввиишшттииццуу..  ГГееооллоошшккуу  ппооддллооггуу  ссллиивваа  

ггррааддее  ммииккаашшииссттии,,  ггрраанниитт--ггннаајјссееввии  ии  ддиијјааббаазз--ффииллииттооииддннаа  ффооррммаацциијјаа,,  аа  уу  ррееччнниимм 

ддооллииннааммаа  ккооннггллооммееррааттии  шшљљууннккаа,,  ппеессккаа  ии  ггллииннее..  ННаајјвваажжнниијјии  ии  

ннаајјрраассппррооссттрраањњеенниијјии  ттииппооввии  ззееммљљиишшттаа  ссуу::  ппллааннииннссккее  ццррннииццее,,  ссммееђђаа  шшууммссккаа  

ззееммљљиишшттаа  ссаа  ппоојјааввоомм  ммооччввааррнниихх  ии  ттрреессттнниихх  ккрраајј  ррееччнниихх  ттооккоовваа..  ККллииммаа  ддооллииннее  

ррееккее  ББоожжииццее  јјее  ккооннттииннееннттааллнниијјаа  уу  ооддннооссуу  ннаа  ссллиивв  ББииссттррииццее,,  шшттоо  ссее  ппррииммеећћуујјее  

ааннааллииззоомм  ффллооррее  ии  ввееггееттаацциијјее..  ДДооссааддаашшњњиимм  ииссттрраажжиивваањњииммаа  ффллооррее  ооввее  ооббллаассттии  

ззааббееллеежжеенноо  јјее  553355  ббииљљнниихх  ттааккссооннаа..  ППооссееббнноо  ссуу  ииннттеерреессааннттннее  ссллееддеећћее  ввррссттее::  

MMeellaammppyyrruumm  ssccaarrddiiccuumm,,  AAcchhiilllleeaa  lliigguullaattaa,,  KKnnaauuttiiaa  mmaaggnniiffiiccaa,,  AArrccoossttaapphhyyllllooss  uuvvaa--

uurrssii,,  CCeennttaauurreeaa  kkoottsscchhyyaannaa,,  FFeessttuuccaa  vvaalliiddaa,,  CCaallaammooggrroossttrriiss  aarruunnddiinnaacceeaa,,  DDrroosseerraa  

rroottuunnddiiffoolliiaa,,  CCyyaannuuss  ttuubbeerroossuuss,,  AAlllliiuumm  mmeellaannaanntthheerruumm,,  LLiinnaarriiaa  ddaallmmaattiiccaa,,  CCrreeppiiss  

ccoonnyyzziiffoolliiaa,,  BBoottrryycchhiiuumm  lluunnaarriiaa,,  CCaammppaannuullaa  rroottuunnddiiffoolliiaa  vvaarr..  ssaannddrraaee,,  SSiissyyrriinncchhiiuumm  

mmoonnttaannuumm,,  GGeenniissttaa  sseerriicceeaa,,  AAnnggeelliiccaa  ppaanncciiccii,,  RRaannuunnccuulluuss  aaqquuaattiilliiss  ии  ддрр.. 

  

    ООвваајј  ппррееддееоо  ззааппооччиињњее  ннааддммооррссккиимм  ввииссииннааммаа  оодд  770000--11775533  мм  ннаа  

ГГооллееммоомм  ввррххуу  ннааВВааррддееннииккуу  ии  ннаа  ттоомм  ддиијјааппааззооннуу  ссрреећћее  ссее  ввееллииккии  ббрроојј  ззаајјееддннииццаа,,  

ккааккоо  шшууммссккиихх,,  ттааккоо  ии  ллииввааддссккиихх  ии  ттрреессееттнниихх  ккрраајј  ииззввоорраа  ии  ббрроојјнниихх  ммооччввааррнниихх  ии  

ввооддеенниихх  ббииооццееннооззаа::  PPeeuucceeddaannoo--FFeessttuucceettuumm  ppaanniiccuullaattaaee,,  LLiinnoo--NNaarrddeettuumm  ssttrriiccttaaee,,  

FFeessttuuccoo  nniiggrreesscceennttii  NNaarrddeettuumm  ssttrriiccttaaee,,  VVaacccciinniioo--BBrruucckkeenntthhaalliieettuumm  ssppiiccuulliiffoolliiaaee,,   
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SSeemmppeerrvviivvoo  MMiinnuuaarrttiieettuumm  bbuullggaarriiccaaee,,  DDrroosseerroo--CCaarriicceettuumm  sstteelluullaattaaee,,  SSppaarrggaanniieettuumm  

eerreeccttii,,  DDeesscchhaammppssiieettuumm  ccaaeessppiittoossaaee,,  GGeeoo--FFiilliippeenndduulleettuumm  uullmmaarriiaaee,,  PPtteerriiddiieettuumm  

aaqquuiilliinnii,,  EEppiilloobbiieettuumm  aanngguussttiiffoolliiaaee  ии  ддрр.. 

  

  

  

ФФллоорраа  ии  ввееггееттаацциијјаа  ЉЉууббааттссккее  ррееккее 

  

  

  

    ССллиивв  ЉЉууббааттссккее  ррееккее  ссаассттоојјии  ссее  оодд  ввиишшее  ииззввоорриишшттаа  ии  ппооттооккаа  ккоојјии  ссее  

ннааллааззее  ннаа  ииллии  ссее  ссллиивваајјуу  ссаа  ММууссууллссккее,,  ББоожжииччккее,,  ДДууккаатт  ппллааннииннее  ии  ППааттааррииццее  ии  

ШШууппљљее  ппааддииннее.. 

  

    ЉЉууббааттссккаа  ррееккаа  ппррииммаа  ииссппоодд  ДДооњњее  ЉЉууббааттее  ДДууккааттссккуу  ррееккуу,,  ззаајјеедднноо  ссее  

ссаассттаајјуу  ккоодд  ББооссииллееггррааддаа  ссаа  ББоожжииччккоомм  ррееккоомм  ггррааддеећћии  ДДррааггооввиишшттииццуу,,  јјееддннуу  оодд  

ппррииттооккаа  ррееккееССттррууммее..  ССееввееррннии  ррееввиирр  ЉЉууббааттссккее  ррееккее  ччииннее  ппллааннииннее::  ММууссууллссккаа  ии  

ГГллоошшккаа,,  аа  ззааппааддннии  ППррооссееччееннииццаа,,  ШШууппљљаа  ппааддииннаа  ии  ППааттааррииццаа,,  ддоокк  јјуужжннии  ррееввиирр  

ччииннии  ДДууккаатт  ппллааннииннаа  ооддааккллее  ии  ддооллааззии  ДДууккааттссккаа  ррееккаа..  ООннаа  ссее  ссаа  ЉЉууббааттссккоомм  ррееккоомм  

ссппаајјаа  ииссппоодд  ДДооњњее  ЉЉууббааттее  ии  ссаа  ББоожжииччккоомм  ггррааддее  ДДррааггооввиишшттииццуу..  ССаамм  ввррхх  

ММууссууллссккее  ппллааннииннее--  ББеессннаа  ккооббииллаа  ((11992233))  ггрраађђеенн  јјее  оодд  ммииккаашшииссттаа,,  ддеессннии  ииллии  

ссееввееррннии  ррееввиирр  оодд  ггрраанниитт  ггннаајјссеевваа,,  аа  ллееввии  оодд  ддиијјааббаазз--ффииллииттооииддннее  ффооррммаацциијјее  уу  

ггооррњњеемм  ии  ммииккаашшииссттаа  уу  ддооњњеемм  ттооккуу..  ННаа  ооввоојј  ггееооллоошшккоојј  ппооддллооззии  ррааззввииллаа  ссуу  ссее  

ссллееддеећћаа  ззееммљљиишшттаа::  ппллааннииннссккее  ццррннииццее  уу  ссууббааллппссккоомм  ии  ааллппссккоомм  ррееггииооннуу,,  ссммееђђаа  

шшууммссккаа  ззееммљљиишшттаа  уу  ппллааннииннссккоомм  ии  ббррддссккее  ццррввееннииццее--ррууддаа  ззееммљљиишшттаа  уу  ттоомм  

ррееггииооннуу..  ККрраајј  ппооттооккаа  ии  ккрраајј  ииззввоорраа  ссрреећћуу  ссее  ммооччввааррннаа  ии  ттрреессееттннаа  ззееммљљиишшттаа..  

ККллииммаа  ссллиивваа  ЉЉууббааттссккее  ррееккее  јјее  ууммеерреенноо  ккооннттииннееннттааллннаа,,  ддооссттаа  ииззммеењњееннаа  

ууттииццаајјииммаа  ппллааннииннссккее,,  ссууббааллппссккее  ии  ааллппссккее  ккллииммее,,  аа  ннаа  ввррххооввииммаа  ББеессннее  ККооббииллее  ии  

ннииввааллннаа..  ССввии  ооввии  ффааккттооррии  ссуу  ууттииццааллии  ддаа  ссее  ннаа  ддиијјааппааззооннуу  оодд  ввррххаа  

ддооББооссииллееггррааддаа  ппоојјааввии  ввееллииккии  ббрроојј  ффииттооццееннооззаа  ккоојјее  ссее  ооввддее  ппррааввииллнноо  ввииссииннссккии  

ссммеењњуујјуу  ссаа  ссппееццииффииччнниимм  ббииљљнниимм  ввррссттааммаа  ккоојјее  иихх  ддииффееррееннцциирраајјуу..  РРееттккее  ббииљљннее  

ввррссттее  ооввиихх  ппррооссттоорраа  ссуу::  AAcchhiilllleeaa  cchhrryyssooccoommaa,,  AAlllliiuumm  mmeellaannaanntthheerruumm,,  BBuupplleeuurruumm  

ssiibbtthhoorrppiiaannuumm,,  CCaarrdduuuuss  ssccaarrddiiccuuss,,  CCyyaannuuss  vveelleennoovvsskkyyii,,  CCrrooccuuss  ffllaavvuuss,,  CCrrooccuuss  

vveelluucchheennssiiss,,  CCoorryylluuss  ccoolluurrnnaa,,  GGeenniissttaa  sseerriicceeaa,,  HHyyppeerriiccuumm  bbaarrbbaattuumm,,  MMiinnuuaarrttiiaa  

bbuullggaarriiccaa,,  PPoollyyssttiicchhuumm  lloobbaattuumm,,  PPootteennttiillllaa  cchhrryyssooccrraassppeeddaa,,  PPeeuucceeddaannuumm  

aaeeqquuiirraaddiiuumm,,  PPoollyyggoonnuumm  aallppiinnuumm,,  RRuummeexx  bbaallccaanniiccuuss,,  TTrriiffoolliiuumm  ssppaaddiicceeuumm,,  SSeesslleerriiaa  

ccoommoossaa,,  TThhyymmuuss  bbaallccaannuuss,,  LLyyccooppooddiiuumm  ccllaavvaattuumm  ii  LL..  sseellllaaggoo  ииддрр..  УУ  ооввоојј  ооббллаассттии  
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ннаајјззааннииммљљииввиијјаа  јјаа  ааллппссккаа  ии  ссууббааллппссккаа  ввееггееттаацциијјаа  SSeemmppeerrvviivvoo--MMiinnuuaarrttiieettuumm  

bbuullggaarriiccaaee,,  AAcchhiilllleeoo--GGeenniisstteettuumm  ssaarriiccaaee,,  FFeessttuuccoo--  SSeesslleerriieettuumm  ccoommoossaaee  ((ccooeerruulleennttiiss)),,  

LLiinnaarriioo--PPoollyyggoonneettuumm  aallppiinnaaee,,  CCeennttaauurreeoo--  FFeessttuucceettuumm  vvaalliiddaaee,,  PPeeuucceeddaannoo--

FFeessttuucceettuumm  ppaanniiccuullaattaaee,,  PPoooo  ccoocccciinnaaee  PPoollyyggoonneettuumm  ccaarriinnaattaaee,,  RRuummiicceettuumm  

bbaallaaccaanniiccaaee,,  CCiirrssiieettuumm  aappppeennddiiccuullaattaaee,,  EEppiilloobbiieettuumm  aanngguussttiiffoolliiaaee  ии  ддрр.. 

  

    ООссиимм  ннааввееддеенниихх  ффллооррииссттииччккиихх  ииссттрраажжиивваањњаа  јјоошш  јјеедднноо  ффааууннииссттииччккоо  

јјее  ссппррооввееддеенноо  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ББооссииллееггррааддаа  уу  ккооммее  јјее  ББооггоољљуубб  ССттеерриијјооввссккии  

ссаассттааввииллоо  ллииссттуу  ффааууннее  ввооддооззееммааццаа  ии  ггммииззааввааццаа..  ННаа  ссллееддеећћоојј  ллииссттии  ннааллааззее  ссее  

ввррссттее  ннаађђееннее  уу  ррееггииооннуу  ББооссииллееггррааддаа..  ВВооддооззееммцции::  SSaallaammaannddrraa  ssaallaammaannddrraa  

((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588)),,  BBoommbbiinnaa  vvaarriieeggaattaa  ((MMeerrtteennss  &&  MMuulllleerr,,  11992288)),,  RRaannaa  ggrraaeeccaa  

((BBoouulleennggeerr  11889911)),,  PPeelloopphhyyllaaxx  rriiddiibbuunndduuss  ((PPaallllaass,,  11777711)),,  RRaannaa  ddaallmmaattiinnaa  ((BBoonnaappaarrttee,,  

11884400)),,  BBuuffoo  bbuuffoo  ((MMeerrtteennss  &&  MMuulllleerr  11992288)),,  PPsseeuuddeeppiiddaalleeaa  vviirriiddiiss  ((LLaauurreennttii  11776688)),,  

HHyyllaa  aarrbboorreeaa  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588))  ГГммииззааввцции::  TTeessttuuddoo  hheerrmmaannnnii  ((GGmmeelliinn  11778888)),,  AAnngguuiiss  

ffrraaggiilliiss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588)),,  PPooddaarrcciiss  mmuurraalliiss  ((LLaauurreennttii  11776688)),,  LLaacceerrttaa  vviirriiddiiss  ((LLaauurreennttii  

11776688)),,  LLaacceerrttaa  aaggiilliiss  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588)),,  ZZaammeenniiss  lloonnggiissssiimmuuss  ((LLaauurreennttii,,  11776688)),,  

CCoorroonneellllaa  aauussttrriiaaccaa  ((LLaauurreennttii  11776688)),,  NNaattrriixx  nnaattrriixx  ((LLiinnnnaaeeuuss,,  11775588)),,  NNaattrriixx  tteesssseellllaattaa  

((LLaauurreennttii  11776688)),,  VViippeerraa  aammmmooddyytteess  ((LLiinnnnaaeeuuss  11775588))  VViippeerraa  bbeerruuss  ((LLiinnnnaaeeuuss  11775588)).. 
     

    РРееззууллттааттии  ссккррооммнноогг  ббрроојјаа  ссттууддиијјаа  ккоојјии  ссуу  ооббјјааввљљееннии  уу  ллииттееррааттууррии  

ууккааззуујјуу  ддаа  ппооссттоојјии  1122  ввррссттаа  ввооддооззееммааццаа  уу  ррееггииооннуу  ББооссииллееггррааддаа..  ООввоо  ппррееддссттааввљљаа  

5577%%  ууккууппнноогг  ббрроојјаа  ввррссттаа  ввооддооззееммааццаа  ((2211  ввррссттаа))  ккоојјии  ссуу  ннаађђееннее  уу  РРееппууббллиицции  

ССррббиијјии..  УУ  ссллууччаајјуу  ггммииззааввааццаа  ппооддаацции  ууккааззуујјуу  ддаа  јјее  ппррииссууттнноо  1111  ввррссттаа  уу  ррееггииооннуу,,  

шшттоо  ппррееддссттааввљљаа  4488%%  ((оодд  2233))  оодд  ббрроојјаа  ууккууппннее  ффааууннее  ггммииззааввааццаа  уу  РРееппууббллиицции  

ССррббиијјии.. 

    УУссллеедд  ррееллааттииввнноо  ооггррааннииччеенноогг  ккааппааццииттееттаа  ииссттрраажжиивваањњее  ккоојјее  јјее  ббииллоо  

ооггррааннииччеенноо  ннаа  ллееттњњее  ммеессееццее,,  ссппииссаакк  ннаајјввееррооввааттнниијјее  нниијјее  ккооннааччаанн..  ММоожжее  ссее  

ооччееккииввааттии  ддаа  ссуу  јјееззееррццииммаа  ооккоо  ДДррааггооввиишшттииццее  ии  уу  ггооррњњиимм  ттооккооввииммаа  ББррааннккооввссккее  

ррееккее  ббууддуу  ппррииссууттннее  ии  јјоошш  ннееккее  ввррссттее  ввооддооззееммааццаа  ((LLiissssoottrriittoonn  vvuullggaarriiss,,  MMeessoottrriittoonn  

aallppeessttrriiss,,  SSaallaammaannddrraa  ssaallaammaannddrraa,,  TTrriittuurruuss  kkaarreelliinniiii,,  TT..  MMaacceeddoonniiccuuss)).. 

  

    ИИннттеерреессааннттннуу  ппоојјааввуу  ппррееддссттааввљљаа  ии  ссттааббллоо  ддррввееттаа  GGiinnggkkoo  bbiilloobbaa  ккоојјее  

ссее  ннааллааззии  уу  ууррббаанноојј  ццееллииннии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ии  оовваајј  ттееррцциијјааррннии  ррееллиикктт  

ппррееддссааввљљаа  ввееррооввааттнноо  јјееддииннии  ппррииммеерраакк  ооввее  ввррссттее  уу  шшиирреемм  ррееггииооннуу  ББооссииллееггррааддаа..   

  

    ККааоо  ррааррииттеетт  ккоојјии  ббии  ттррееббааллоо  ддаа  уужжиивваа  ззаашшттииттуу  ббиићћее  ппррееддллоожжеенн  

ЗЗааввооддуу  ззаа  ззаашшттииттуу  ппррииррооддее  ззаа  ииззррааддуу  ееллааббооррааттаа  оо  ззаашшттииттии  ии  уу  ббууддуућћннооссттии  ћћее  

ееввееннттууааллнноо  ппооссттааттии  ззаашшттиићћеенноо  ппрриирроодднноо  ддооббрроо  ллооккааллнноогг  ззннааччаајјаа.. 
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    ППррииррооддннии  ууссллооввии  ззаа  ррааззввоојј  ллооввссттвваа  ссуу  ввррллоо  ддооббррии  ии  ррааззннооввррссннии,,  ппаа  

јјее  ии  ббрроојј  ввррссттаа  ддииввљљааччии  ппооттееннцциијјааллнноо  ввееллииккии..  ППоорреедд  ззаашшттииттее  ссттаанниишшттаа  ллооввнниихх  

ввррссттаа  ооббааввееззннаа  јјее  ссттррооггаа  ккооннттррооллаа  ссввиихх  ллооввнниихх  ааккттииввннооссттии.. 

    ННаа  ппооддррууччјјуу  ППррооссттооррнноогг  ппллааннаа  ннааллааззии  ссее  ллооввиишшттее  ББоожжииччккаа  ррееккаа,,  

ппоовврршшииннее  555588  kkmm  22  ..  УУ  ллооввнноомм  ссммииссллуу  ттееррииттоорриијјоомм  ооввее  ггааззддииннссккее  јјееддииннииццее  

ггааззддуујјее  ЛЛооввааччккии  ссааввеезз  ССррббиијјее  ппррееккоо  ЛЛооввнноогг  ууддрруужжеењњаа  ""ССооккоолл""  иизз  ББооссииллееггррааддaa..  

ЛЛооввиишшттее  ииммаа  ииззрраађђееннуу  ллооввннуу  ооссннооввуу  ннаа  1100  ггооддииннаа..  УУ  ооккввиирруу  ппрроојјееккттаа  ррааззввоојјаа  

ттууррииззммаа  ЛЛооввааччккоо  ууддрруужжеењњ  јјее  ппррииммииллоо  ддооннаацциијјуу  уу  ииззннооссуу  оодд  770000000000  РРССДД  ззаа  

ссааннаацциијјуу  ии  ррееккооннссттррууккцциијјуу  ллооввааччккоогг  ддооммаа  ккоојјии  ссее  ннааллааззии  уу  ББооссииллееггррааддуу..    

    ИИннффооррммаацциијјее  оо  ссттаањњуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ссаа  аассппееккттаа  ллооввннее  ооссннооввее  јјее  

ддаа  ппооссттоојјии  ттееннддееннцциијјаа  ззааддииввљљаавваањњаа  ппррииррооддее,,  ууссллооввљљееннаа  ддееппооппууллаацциијјоомм  ссееооссккоогг  

ссттааннооввнниишшттвваа..  ТТоо  ссее  ннаа  ллооввннуу  ооссннооввуу  ооггллееддаа  ппррее  ссввееггаа  уу  ггууббииттккуу  ссттаанниишшттаа  

ккааоошшттоо  ссуу  ооррааннииццее  ззаа  ооддррееђђееннее  ллооввннее  ввррссттее,,  ттааккоо  ддаа  ппооссттоојјии  ттрреенндд  ссммаањњиивваањњаа  

ппооппууллаацциијјее  ззееччеевваа  ии  јјааррееббииццаа,,  аа  ссаа  ддррууггее  ссттааннее  уу  ппррооццеессуу  ппооввррааттккаа  ппрриирроодднниимм  

ееккооссииссттееммииммаа  ппооссттоојјии  ппооввеећћаањњее  ббрроојјаа  ссррннддааћћаа  ии  ддииввљљиихх  ссввиињњаа,,  шшттоо  

ппооссллееддииччнноо  ввооддии  ппооввеећћаањњуу  ппооппууллаацциијјее  ввууккоовваа..  РРииббооллоовв  јјее  ззаассттууппљљеенн  ннаа  јјееззеерруу  

ЛЛииссииннаа.. 

    РРааззввоојј  ллооввссттвваа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  уу  ллооввиишшттуу  

ББоожжииччккаа  ррееккаа  ссппррооввооддиићћее  ссее::  ооччуувваањњеемм  ррааззннооввррссннооссттии  ллооввннее  ффааууннее;;  ггаајјеењњеемм,,  

ннаассеељљаавваањњеемм  ииззаашшттииттоомм  ддииввљљааччии  уу  ллооввиишшттуу;;  ууссккллаађђиивваањњеемм  ллооввннее  ии  ооссттааллиихх  

ддееллааттннооссттии;;  ооррггааннииззаацциијјоомм  ссттррууччннее  ссллуужжббее  ззаа  ппррааћћеењњее  ддииввљљааччии;;  ииззррааддоомм  ии   
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ооддрржжаавваањњеемм  ллооввнноо--ууззггоојјнниихх  ии  ллооввнноо--ттееххннииччккиихх  ооббјјееккааттаа;;  ссааннииттааррнниимм  ооддссттррееллоомм  

ддииввљљааччии  ии  ооррггааннииззоовваанниимм  ллооввоомм;;  ии  ооррггааннииззоовваањњеемм  ллооввнноогг  ттууррииззммаа.. 

    ЛЛооввнноо  ггааззддоовваањњее  ппооддррааззууммеевваа  ттрраајјнноо  ооддрржжаавваањњее  ии  ууннааппррееђђеењњее  

ввииттааллннооссттии  ппооппууллаацциијјее  ддииввљљааччии,,  ппррооииззввооддннее  ссппооссооббннооссттии  ссттаанниишшттаа  ии  

ббииооллоошшккее  ррааззннооввррссннооссттии,,  ччииммее  ссее  ооддрржжаавваа  њњииххоовв  ппооттееннцциијјаалл.. 

    ЛЛооввааччккоо  ууддрруужжеењњее  ""ССооккоолл""  ииддее  уу  ппррааввццуу  ооддрржжаавваањњаа  

ттррааддииццииооннааллнноогг  ппррииссттууппаа  ллооввуу  ии  ууппррааввљљаањњуу  ллооввнниимм  ппооддррууччиијјеемм  ббеезз  ннааммееррее  ккаа  

ррааззввоојјуу  ееккссттееннззииввнниијјиихх  ооббллииккаа  ллооввнноогг  ттууррииззммаа.. 
  

  

  

  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

  Стога се концепт заштите природних добара неизоставно базира на 

општим и посебним циљевима заштите. 

  Општи циљеви су универзални и представљају генерални оквир за 

дефинисање односа према свим природним и антропогеним појавама, 

процесима и активностима у простору (животној средини). То су: 

 

- очување земљишта и његова заштита од загађења и нерационалног 

коришћења; 

-  очување површинских и подземних вода, њихова заштита од загађења и 

нерационалног коришћења и заштита од штетних дејстава вода; 

 

-  очување чистоће ваздуха и елиминисање узрока његовог загађења; 

 

- заштита и узгој шума и њихових општекорисних функција и 
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пошумљавање голети; 

 

--    ооччуувваањњее  ббииљљнноогг  ии  жжииввооттиињњссккоогг  ссввееттаа  ии  ббииооддииввееррззииттееттаа;; 

  

- очување непокретних културних добара и простора на којима се она 

налазе; 

 

-          рационално коришћење простора за изградњу; 

 

-          рекултивација деградираног земљишта; 

 

-          спречавање штетног дејства јонизујућег зрачења, буке и вибрација; 

 

-      контролисано депоновање комуналног и индустријског отпада, њихово 

неутралисање и рециклажа; 

 

-         заштита посебно вредних делова природне и створене средине. 

  

  Посебни циљеви заштите  су детерминисани са једне стране 

потребом за адекватном заштитом посебних природних вредности и са друге 

потребом да се постојећи и потенцијални фактори деградације животне средине 

елиминишу или битно умање њихови негативни утицаји. Поред тога, битан 

основ за дефинисање концепта заштите природног добра јесте уважавање 

принципа тзв. "одрживог развоја", како због стварања повољнијих услова за 

развој месног становништва, тако и због заштите легитимних интереса локалне 

самоуправе. 
      
        Основ за утврђивање врсте, просторног димензионирања режима и 

циљева заштите заснива се на очувању присутних изузетно значајних вредности 

природне  баштине, релативно ненарушених ресурсних капацитета, очувању и 

унапређењу  естетике предела, спречавању нових и елиминисању постојећих 

облика деградације  и дефинисању и афирмисању посебне и за овај део Србије 

карактеристичне урбане  и архитектонске форме. 
     

   

• изградња индустријских објеката, складишта индустријске и друге робе,    

великих објеката за узгој стоке и живине и других објеката који неповољно    
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утичу на ваздух, воде, земљиште и шуме или изгледом, прекомерном буком    

или на други начин могу нарушити природне и остале вредности   заштићеног 

подручја, а посебно лепоту предела, тресетишта, ретке и    значајне врсте 

биљака и животиња и њихова станишта; 

 

• изградња и реконструкција стамбених, економских и помоћних објеката   

пољопривредних домаћинстава, викендица и привремених објеката изван    

грађевинских реона и грађевинског земљишта утврђених и проглашених у  

складу са законом, а до доношења одговарајућих урбанистичких планова   

изградње објеката пољопривредних домаћинстава може се вршити само у   

оквиру постојећих грађевинских парцела; 

 

• експлоатација минералних сировина и изградња рударских објеката, осим  

експлоатације минералних сировина на основу резултата већ започетих    

геолошких истраживања која су одобрена у складу са законом, планског    

отварања привремених позајмишта грађевинског и украсног камена,   дробине и 

глине за локалне потребе;   експлоатација и коришћење тресета; 

 

• уништавање, брање, сакупљање и друге радње којима се уништавају или   

угрожавају биљке заштићене као природне реткости; 

 

• оштећивање гнезда и уништавање јаја и младунаца, узнемиравање и   

уништавање птица, као и присвајање и уништавање других дивљих врста   

животиња заштићених као природне реткости; 

 

• крчење и чиста сеча шуме, осим ради промене врсте дрвећа и узгојних   

облика шуме на малим површинама, изградње шумских комуникација и 

објеката и за планом утврђене намене изградње и уређења простора у складу  са 

законом; 

 

• сеча репрезентативних стабала дрвећа и примерака заштићених, ретких и у    

другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња; 

 

• садња, засејавање и насељавање дивљих врста биљака и животиња страних   

за природни, изворни биљни и животињски свет југоисточне Србије, осим   

планског и ограниченог уношења ловне дивљачи, пошумљавања и садње   

ббииљљааккаа  ннаа  ммааллиимм  ппоовврршшииннааммаа  ии  уу  ссттррооггоо  ккооннттррооллииссаанниимм  ууссллооввииммаа   
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ррааддииххооррттииккууллттууррнноогг  ууррееђђеењњаа,,  ззаашшттииттее  оодд  ввооддннее  ееррооззиијјее  ии  ррееккууллттиивваацциијјее    

ддееггррааддиирраанниихх  ппоовврршшииннаа;; 

  

• преоравање пашњака и природних ливада, као и орање обрадивог земљишта   

и обављање других радњи на местима и на начин који могу изазвати процес   

водне ерозије и неповољне промене изгледа предела; 

 

• одлагање комуналног, индустријског и грађевинског отпада, амбалаже,   

расходованих моторних возила, других машина и апарата, осим комуналног   и 

пољопривредног отпада пореклом са заштићеног подручја, који може да се    

одлаже на прописан начин на местима која су за то одређена и обележена; 

 

•  руковање хемијским материјама и нафтним дериватима у количинама и на    

начин који могу проузроковати загађивање земљишта и вода и изазвати   

тровање и друге неповољне последице по биљни и животињски свет; 

 

•  нерегулисано испуштање отпадних вода домаћинстава, привредних и других    

објеката; 

 

•  нерегулисано складиштење стајског ђубрета; 

 

• разградња и други видови оштећивања и уништавања објеката који по   својим 

архитектонско-грађевинским одликама, времену настанка и намени    

представљају репрезентативне примере народног градитељства или  заштићена 

културна добра; 

 

• запуштање и закоровљавање обрадивог пољопривредног земљишта,    

неодржавање путева, водотока и површина за рекреацију, народне  светковине и 

ддррууггее  ссккууппооввее,,  ккааоо  ии  ззееммљљиишшттаа  уу  ппууттнноомм  ии  ввоодднноомм  ппоојјаассуу  ии  уу    ооккрруужжеењњуу  

ккууллттууррнниихх  ддооббаарраа,,  ииссттоорриијјссккиихх  ссппооммееннииккаа  ии  јјааввнниихх  ччеессммии.. 
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 Заштита природних добара 

 

 

     Заштита природних добара и посебних природних вредности и 

одлика,  спроводиће се кроз заштиту пејзажних и амбијенталних вредности, 

ревитализацији  и очувању естетских вредности локација. 

 

• Реализација планираних намена уз очувања карактера предела и пејзажа, 

очувања  аутохтоности и идентитета насеља; 

 

• Условии начин пејзажног уређења индивидуалних парцела морају бити 

усаглашеним са локационим захтевима и условима зоне којој припадају; 

 

 

 

 

  ММееррее  ззаашшттииттее  ппррииррооддее 

  

  

   Заштита природе спроводи се нарочито: 

 

 

 

1) утврђивањем и проценом стања, појава и процеса у природи и  пределу; 

 

2) успостављањем и утврђивањем заштићених природних добара и  система 

праћења њихове заштите; 

 

3)  спровођењем мера заштите природе и предела; 

 

4) утврђивањем услова и мера заштите природе и заштићених  природних 

добара и предела у просторним и урбанистичким плановима,  пројектној 

документацији, основама и програмима управљања природним  ресурсима у 

рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, пољопривреди,  шумарству, 

ловству, рибарству, туризму и другим делатностима од утицаја на  природу; 

  

55))  ооддрржжииввиимм  ккоорриишшћћеењњеемм  ппрриирроодднниихх  рреессууррссаа  ии  ззаашшттиићћеенниихх  ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа 
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ии  ккооннттррооллоомм  њњииххооввоогг  ккоорриишшћћеењњаа  ууссппооссттааввљљаањњеемм  ссииссттееммаа  ууппррааввљљаањњаа  

ппрриирроодднниимм  рреессууррссииммаа  ии  ззаашшттиићћеенниимм  ппрриирроодднниимм  ддооббррииммаа;; 

  

6) израдом извештаја о стању природе, доношењем и спровођењем  стратегија, 

програма, акционих и санационих планова и планова управљања; 

 

7) ублажавањем штетних последица које су настале активностима у  природи, 

коришћењем природних ресурса или природним катастрофама; 

 

8) повезивањем и усклађивањем националног      система  заштите  природе са 

међународним системом заштите природе; 

 

9)   подстицањем научног и стручног рада у области заштите природе; 

 

10) обавештавањем јавности о стању природе и учествовањем јавности  у 

одлучивању о заштити природе; 

 

11) подстицањем и промоцијом заштите природе, развијањем свести о  потреби 

заштите природе у процесу васпитања и образовања; 

 

 12) укључивањем локалних заједница у праћење стања, заштиту и  унапређење 

прирoде. 

 
  

  

  

ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа 

  

  

  

  

    ННаајјввеећћии  ппррииттииссаакк  ннаа  ббииооддииввееррззииттеетт  вврршшии  ппррееккооммееррннаа  ии  

ннееккооннттррооллииссааннаа  ееккссппллооааттаацциијјаа  ппрриирроодднниихх  рреессууррссаа..  УУ  ооппшшттииннии  ББооссииллееггрраадд    

ппооссееббнноо  ссуу  ззннааччаајјннии  ннееггааттииввннии  ууттииццаајјии  ррааззллииччииттиихх  ччооввееккооввиихх  ааккттииввннооссттии  ннаа  

ооссттеељљааиивваа  ссттаанниишшттаа  ((ввллаажжннаа  ии  ммооччввааррннаа  ссттаанниишшттаа,,  ссттееппее  ии  ккооннттииннееннттааллннее  

ссллааттииннее))..   

  



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

90 

  

  

    ППррааћћеењњеемм  ссттаањњаа  ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии,,  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  љљууддссккиихх  

ааккттииввннооссттии  уу  ззаашшттиићћеенниимм  ппооддррууччјјииммаа  ккооннссттааттооввааннии  ссуу  ппррооббллееммии  ммееђђуу  ккоојјииммаа  ссее  

ииззддвваајјаајјуу  ппррееккооммееррннаа  ееккссппллооааттаацциијјаа  ммииннееррааллнниихх  ссииррооввииннаа  ии  ннееппррииммеерреенноо  

ккоорриишшћћеењњее  ппрриирроодднниихх  рреессууррссаа  уу  ооббллаассттии  ппоољљооппррииввррееддее,,  ннееууррееђђеенноосстт  ссииссттееммаа  

ззаа  ппррееччиишшћћаавваањњее  ооттппаадднниихх  ввооддаа,,  ооттккллаањњаањњее  ооттппааддаа,,  ббеессппрраавваанн  ггррааддњњаа  ии  ддрр..   

  

    ККааоо  ннаајјззннааччаајјнниијјии  ппррооббллееммии  ккоојјии  ссее  ооддннооссее  ннаа  ууггрроожжаавваањњее  ппррииррооддее  

ии  ббииооддооввееррззииттееттаа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд      ммооггуу  ссее  ииссттааћћии::   

  

          --  ннееппооссттоојјаањњее  ппллааннаа  ззаашшттииттее  ппррииррооддее;;   

          --  ннаарруушшаавваањњее  ии  ииззммееннаа  ппрриирроодднниихх  ссттаанниишшттаа   

          --  ннееааддееккввааттнноо  ууппррааввљљаањњее  ззаашшттиићћеенниимм  ппрриирроодднниимм  ддооббррииммаа;;   

          --  ддееггррааддаацциијјаа  ии  ппррооммееннаа  ннааммееннее  ззееммљљиишшттаа,,  ииссуушшиивваањњее  ббаарраа  ии  ммооччвваарраа   

    --  ппррииммееннаа  ннееооддггоовваарраајјуућћиихх  ммееттооддаа  ии  ххееммиијјссккиихх  ппррееппааррааттаа  ззаа  ссууззббиијјаањњее  

„„шшттееттооччииннаа””   

          --  ннееппооттппуунн  ммооннииттооррииннгг   

    --  ппррииммееннаа  ззаассттааррееллиихх  ттееххннооллооггиијјаа  ии  ннееооддрржжииввоо  ккоорриишшћћеењњее  ннееооббннооввљљииввиихх  

ммииннееррааллнниихх  рреессууррссаа   

          --  ннааммееррнноо  ииллии  ссллууччаајјнноо  уунноошшеењњее  ааллооххттоонниихх  ииннввааззииввнниихх  ввррссттаа  ффллооррее  ии  ффааууннее   

      --  ннееддооввоољљнноо  ееффииккаасснноо  ссппррооввоођђеењњее  ззааккооннссккиихх  ппррооппииссаа  иизз  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  

жжииввооттннее  ссррееддииннее,,   

          оодднноосснноо  ззаашшттииттее  ппррииррооддее;;   

    --  ннееддооввоољљннаа  ии  ннееааддееккввааттннаа  ррееккууллттиивваацциијјаа  ддееггррааддиирраанниихх  ппоовврршшииннаа;;   

  --ннееппооссттоојјаањњее  јјееддииннссттввеенноогг  ииннффооррммааццииоонноогг  ссииссттееммаа  ии  ииннддииккааттоорраа  ззаа  

ммооннииттооррииннгг  ббииооддииввееррззииттееттаа  ннии  уу  ооккввиирруу,,  аа  ннии  ииззвваанн  ззаашшттиићћеенниихх  ппооддррууччјјаа;;   

--  ннееооддггооввоорраајјуућћии  ссииссттеемм  ууррееђђеењњаа  ззееммљљиишшттаа  ии  ннееееффииккаасснноо  ссппррооввоођђеењњее  

ппррооссттооррнноогг  ии  ууррббааннииссттииччккоогг    ппллаанниирраањњаа;; 

  

--  ннееееффииккаассаанн  ссииссттеемм  ии  ммееххааннииззаамм  ууппррааввљљаањњаа  ррааммссааррссккиимм  ппооддррууччјјииммаа,,  

ррееззееррввааттииммаа  ббииооссффееррее  ии    ддррууггиимм  ззаашшттиићћеенниимм  ппооддррууччјјииммаа;; 

  

  --  ннееппооссттоојјаањњее  ооддггоовваарраајјуућћиихх  ееккооннооммссккиихх  ии  ффииннааннссиијјссккиихх  ииннссттррууммееннааттаа  уу  

ффууннккцциијјии  ееввааллууаацциијјее    ббииооддииввееррззииттееттаа,,  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  ууппррааввљљаањњаа  

ззаашшттиићћеенниимм  ппрриирроодднниимм  ддооббррииммаа..   
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ООТТППААДД 

  

  

       Један од ризика угрожавања животне средине представља 

неадекватно одлагање и незадовољавајући третман комуналног и индустријског 

отпада. 

    ППооссееббаанн  ппррооббллеемм  уу  ооддллааггаањњуу  ккооммууннааллнноогг  ооттппааддаа  ппррееддссттааввљљаа    

ннееддооввоољљаанн  ббрроојј  ааддееккввааттнниихх  ссууддоовваа  ззаа  ссммеећћее  уу  ггррааддуу,,  ккааоо  ии  ннееппооссттоојјаањњее  

ккооннттеејјннеерраа  ии  ооррггааннииззоовваанноогг  ссааккууппљљаањњаа  ссммеећћаа  уу  ппррииггррааддссккиимм  ннаассеељљииммаа  ии  

ссееллииммаа  шшттоо  ппррооууззррооккуујјее  ннееааддееккввааттнноо  ооддллааггаањњее  ккооммууннааллнноогг  ооттппааддаа  ии  ссттвваарраањњее  

ннееххииггиијјееннссккиихх  ддииввљљиихх  ддееппоонниијјаа,,  ббллииззуу  ввооддооттооккоовваа  ии  ссааооббррааћћаајјннииццаа,,  ккоојјии  

ппррееддссттааввљљаајјуу  ттааччккаассттее  ииззввооррее  ззааггаађђеењњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее.. 

  

    ННаа  ппооддррууччјјуу  ООппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ззннааччаајјаанн  ппррооббллеемм  ппррееддссттааввљљаа  

ннееооддрржжииввоо  ууппррааввљљаањњее  ооттппааддоомм,,  ккоојјии  ууггллааввнноомм  ззаавврршшаавваа  ннаа  ннееууррееђђеенниимм  

ооддллааггааллиишшттииммаа  ии  шшттееттнноо  ууттииччее  ннаа  ззддррааввљљее  љљууддии,,  ппррооссттоорр  ии  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу..  

    ППооссттоојјеећћаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  ззаа  ттррееттммаанн  ии  ооддллааггаањњее  ккооммууннааллнноогг  

ооттппааддаа  јјее  ннееооддггоовваарраајјуућћаа  ии  ннееддооввоољљннаа..  ННее  ппооссттоојјее  ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  ттррееттммаанн  

ооррггааннссккоогг  ооттппааддаа,,  ннии  ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  ииннссииннеерраацциијјуу.. 

  

    ООтпад из домаћинстава (комунални отпад) се уобичајено не сматра 

опасним отпадом, обзиром да се састоји од материјала којим је пре коначног 

одлагања руковао појединац. Међутим, ова врста отпада може веома да варира у 

саставу, а то у великој мери зависи од начина живљења „произвођача“ отпада. 

 

   Амбалаж а чини значајан део комуналног отпада. Следе материјали 

који су одбачени при припремању хране као што су љуске од воћа и поврћа, 

остаци од меса, кости и слични материјали се не могу рециклирати. 

 

    ППррииссууттнноо  уу  ккооммууннааллнноомм  ооттппааддуу  јјее  ии  ссллееддеећћее::  ббааттеерриијјее  ии  други 

електро материјал, канте и конзерве са остацима боје, уља, хемикалијама за 

домаћинства, агенсе за стерил изацију, лекова итд. Иако ове компоненте 

представљају мали удео у комуналном отпаду, оне сунаро чито проблематичне 

зато што имају карактеристике опасног отпада, хемијски су нестабилне, а 

поступак њихове рециклаже или регенерације је веома скуп. Ту се даље 

могунаћи одбачене пелене и марамице за бебе, животињски измет к оји се брзо 

деградира и постаје агресиван због дејства мириса. Велики проблем су и гамад,  
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муве и птице које нападају овај отпад. 

 

  Разлози који су горе набројани указују на то да је неопходна 

контрола и посебна пажња у вези са управљањем комуналним отпадом, као и да 

је неопходно развити методе при руковању отпадом, који су у складу 

са заш титом човекове околине. Отпад ове врсте се генерише и у канцеларијама, 

јавним установама, хотелима итд. 

  

    ССииссттеемм  ссааддаашшњњеегг  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ууккљљууччуујјее  ооссннооввннее 

  информације о: 

 

-количинама и саставу отпада; 

-техничкој опреми (возила и контејнери) која се користи за сакупљање отпада; 

- поновном коришћењу и рециклажи отпада; 

-условима на постојећим сметлиштима; 

-процени утицаја сметлишта на животну средину и људско 

здравље и 

-економским аспектима. 

 

  Општинска управа уређује и обезбеђује обављање и развој 

комуналних делатности и то: 

 

-планира, уређује и спроводи политику управљања комуналним отпадом; 

- обезбеђују финансијска средства за оснивање и рад јавних комуналних 

предузећа; 

-одређује цене комуналних услуга и производа; 

- врши инсп екцијски надзор и контролу, праћење спровођења прописаних мера 

поступања са отпадом и рад јавних комуналних предузећа и 

- обезбеђују подршку образовању везаном за поступање са отпадом и заштиту 

животне средине. 

 

    УУ  ооббллаассттии  ууппррааввљљаањњаа  отпадом, спровођење прописа односно 

примена прописаних мера и поступака у управљању отпадом и заштиту 

животне средине, обезбеђују: 
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- републички органи обављањем послова који се односе на: 

 

 

*  давање сагласности на анализу утицаја објеката и активности управљања 

отпадом на животну средину; 

* издавање одобрења и сагласности за изградању и употребу постројења за 

спаљивање отпада или третман опасног отпада и 

* праћење и контролу привременог складиштења опасног отпада и/или 

превоза, односно одобравање увоза, извоза и транзита опасног отпада. 

 

 

-локални органи обављањем послова који се односе на: 

 

 

*обезбеђење сакупљања, превоза и одлагања комуналног и комерцијалног 

отпада оснивањем и опремањем комуналних предузећа; 

*доношење урбанистичких планова; 

*издавање одобрења за изградању постројења за управљање отпадом и 

опремање локација и 

*праћење и надзор над радом комуналних предузећа и спровођењем мера 

комуналног реда и заштите животне средине. 

 

 

-стручне организације и друге службе обављањем послова који се односе на: 

 

*промовисање смањења отпада и рециклаже 

**истраживање тржишта и вођење података о расположивим и потребним 

количинама секундарних сировина, као и 

*контролу поступања са отпадом који има употребну вредност; 

*анализу отпада и одређивање карактера отпада и пружањем стручне помоћи у 

поступању са опасним отпадом. 
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  Циљ Закона о управљању отпадом (Сл.гл.РС:бр: 36 /09, 88/10 и 

14/16) године је да се обезбеде и осигурају услови за: 

 

1)управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и 

животнасредина; 

2)превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и 

рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањања 

опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну 

средину; 

3)поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних 

сировина из отпада и коришћење отпада као енергента; 

4) развој поступака и метода за одлагање отпада; 

5) санацију неуређених одлагалишта отпада; 

6)праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; 

7) развијање свести о управљању отпадом. 

 

  Управља ње отпадом врши се на начин којим се обезбеђује 

најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, 

контролом и мерама смањења: 

 

1) загађења вода, ваздуха и земљишта; 

2) опасности по биљни и животињски свет; 

3) опасности од настајања удеса, експлоз ија или пожара; 

4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; 

5) нивоа буке и непријатних мириса. 

 

 
Према важећем Закону о управљању отпадом, отпад се дели на: 

 

-комунални отпад (отпад из домаћинстава); 

 

-комерцијални отпад; 

 

-индустријски отпад; 
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при чему он, у зависности од опасних ка рактеристика компоненти ко је садржи, 

а које могу утицати на здравље људи и животну средину, може бити: 

 

-инертан; 

-неопасан; 

-опасан 

 

  Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и 

други отпад који је због своје природе или састав а сличан отпаду из 

домаћинства; 

 

  Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, 

институцијама и другим организацијама, које се у целини или делимично баве 

трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или 

забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада. 

 

  Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са 

локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних 

сировина из рудника и каменолома. 

 

  Неопасан отпад је отпад који немакарактеристике опасног отпада и 

који не угрожава животну средину и здравље људи. 

 

  Инертан отпад је отпад који није подлежан било којим физичким, 

хемијским или биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други 

начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче 

неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да 

доведе до загађења животне средине или угрози здравље људи, не поседује ни 

једну од карактеристика опасног отпада, садржај загађујућих материја у 

његовом воденом екстракту не сме угрожавати законом прописани. 

 

    ООппаассаанн  ооттппаадд  је отпад који по свом пореклу, саставу или 

концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну 

средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика, 

укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте, упакован. 
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  Отпад се разврстава према каталогу отпада, који чини збирну листу 

неопасног и опасног отпада према месту настанка, порекла и према 

предвиђеном начину поступања. 

  Остали отпади који настају као резултат различитих људских 

делатности су: 

 

 возила санитарни уређаји, аутомобилске гуме, грађевински матерјал, муљ из 

постројења за пречишћавање отпадних вода, биохазардни отпад. 

 

  Посебни токови отпада чланом 5. Закона о управљању отпадом 

(Службени гласник РС, бр. 36/0 9, 88/2010 и 14/16) дефинисани су посебни 

токови отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и 

акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и 

електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, 

преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију. Као што је 

наведено, Стратегија управљања отпадом за период 2010- 2019. године, на 

нивоу Републике Србије,прописује смернице за адекватно управљање отпадом 

при чему дефинише потребу да се горе наведене компоненте отпада не 

посматрају искључиво као отпад и извор загађења, већ као замена за природне 

ресурсе коју треба искористити. Њоме се промовише превенција стварања 

отпада и рециклажа свих врста отпада, па самим тим и посебних токова отпада. 

 

 

  У складу са Стратегијом управљања отпадом као посебни токови 

отпада се дефинишу: 

 

Истрошене батерије и акумулатори; 

Отпадна уља; 

Отпадне гуме; 

Амбалажни отпад; 

Електрични и електронски производи; 

Флуоресцентне цеви; 

ПЦБ/ПЦТ; 

Отпад који садржи азбест и 

Отпадна возила. 
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    ППрриикупљање тачних података о врсти, количинама и саставу 

комуналног отпада који се на неком простору генерише подразумева дуготрајан 

и комплексан начин истраживања за које је неопходно установити свеобухватну 

методологију и на основу добијених података, извршит и детаљну 

систематизацију истих. 

 

  Подаци се пре закључне анализе, прикупљају најмање годину дана и 

бележе по данима, недељама и месецима. За поуздану анализу је изузетно битно 

редовно бележење и поређење забележених количина по наведеним временским 

периодима, будући да се количине генерисаног отпада мењају и у многоме 

зависе првенствено од годишњег доба у коме се генерише. Резултат крајње 

анализе је крајње битан податак за успешно планирање система управљања 

отпадом, превасходно за процену величине, бројности, врсте и капацитета 

неопходне инфраструктуре. 

 

  Само мерење подразумева постојање колске или друге техничке 

електронске ваге којом би се количина сакупљеног отпада прецизно измерила, 

док се у ситуацији када онанедостаје користе подаци о тежини (t) или 

запремини (m3) сакупљеног отпада, евидентирани од стране лица комуналног 

предузећа, задужених за те активности, а процењени на основу запремине 

транспортних возила и густинедатог отпада. 

 

    ННаажжааллоосстт,,  уу  ввеећћииннии  ссллууччаајјеевваа  уу  Републици Србији, подаци о 

количинама генерисаног отпада се добијају на основу процене, будући да колске 

и друге техничке електронске ваге поседује мали број активних одлагалишта. У 

процени количина отпада које се на одређеном простору генеришу, узимају се 

у обзир следећи параметри и информације: 

 

-број становника који јесте и који би требало да буде укључен у систем 

управљања отпадом на одређеном простору тј. број становника који је 

обухваћен услугама овлашћеног комуналног предузећа, како у градској тако и 

у сеоским областима; 

 

- број привредних субјеката који послују на нивоу одређеног простора и податак 

о количинама отпада које та привредна друштва генеришу на дневном и 

годишњем нивоу; 
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- податак о просечној количини коју сваки становник генерише у току дана и г 

одине, са освртом на разлику у генерисању отпада у градској и сеоским 

срединама. 

  Приликом посматрања количина и састава отпада треба имати у 

виду да се вредности мерења отпада генерисаног у сеоским срединама свакако 

разликују од истих прикупљениху градским срединама. 

 

  Отпад генерисан усеоским срединама садржи већи удео 

неорганских несагорљивих материјала, с обзиром да се у оквиру сеоског 

домаћинства органске материје користе за исхрану стоке, компостирање, а 

сагориве 

–као потпала и огрев. Сав отпад се о длаже на депонију на месту званом 

“Кремиково” у општини Босилеград. 

  За наведену депонију је урађен главни пројекат санације, затварање 

и рекултивација сметлишта комуналног отпада “Кремиково” у Босилеграду а 

што је и прописано законском регулативом. 

  Планира се да дугорочно одлагање комуналног отпада врши на 

Регионалној депонији „Метерис“ у Врању, сходно рeпубличкој стратегији и 

регионалним планом управљања отпадом за Пчињски округ. До тог периода, 

својим еколошким програмом, општина Босилеград би усвојила даљу 

експлоатацију постојеће депоније да санира и претвори у депонију за санитарно 

одлагање за период већи од 10 година. 

  Кроз Еколошки Програм општине Босилеград, би организованије 

евакуисала комунални отпад са свих припадних села, односно комплетно управ 

љање комуналним отпадом. Након формирања и разраде Регионалне депоније, 

локација постојеће депоније би се претворила у трансфер станицу. 

 

  Трансфер станица би требала да буде пројектована тако да обезбеди 

привремено складиштење отпада генерисаног у планом о дређеним насељеним 

местима. На овом постројењу отпад би био подложен механичком и биолошком 

третману у зависности од композиције отпада који се третира. Након 

секундарне сепарације отпада због издвајања корисних рециклабила као што су 

пластика, метали, стакло и папир они се могу продавати на тржишту као секу 

ндарне сировине. Остатак отпада који је у највећој мери биодеградабилан отпад 

бива подложен биолошким третманом како би се добили вредни продукти као 

што су биогас и компост који имају своју тржишну вред ност. Друга могућност 

третитања комуналног отпада је његово спаљивање и производња електричне 

енергије или водене паре који се даље могу пласирати на тржиште. 
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  Организованим начином прикупљања отпадa обухваћенo је градско 

подручје Босилеград и насеља Рајчиловци, Г.Лисина, Д.Лисина. 

  Укупан број становника обухваћено организованим прикупљањем 

отпадом на територији општине Босилеград,  а према подацима ЈП”Услуга”, 

услугама овог предузећ а у домену управљања отпадом приказано је у следећој 

табели. 

 

Р.бр. Назив насеља 

 

Бр.становника Кол.отпада по 

m3 

Бр.домаћинстава 

1. Босилеград 2530 1220 850 

2. Рајчиловци 1813 750 480 

3. Г. Лисина 332 170 124 

4. Д. Лисина 180 110 75 

 

 

 

 

  Укупна количина генерисаног отпада на територији општине према 

подацима добијених од надлежних служби на територији општине Босилеград ,  

укупна количина генерисаног отпада је : 

 

-укупна годишња количина отпада који се сакупља износи 2250m3/год., 

- укупна годишња количина отпада у самом градском подручју износи 812t/год. 

-дневна количина прикупљеног отпада 9,4m3/год, 

 

  Ова количина се може увећати уколико се обухвати одвоз смећа са 

целокупне територије села Рајчиловци, Радичевци и три сеоска центра (Лисина, 

Љубата, Тламино), док је процену састава отпада немогуће извршити јер се 

врши колективно сакупљање и не постоји сепарација отпада. 
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  Генерисање о тпада по становнику (дневно) износи за: 

 

-Град 2,3 kg/ становнику, 

-Село 2,3kg / становнику 

 

  Сакупљање отпада је битан проце, из разлога очувања здравље 

људи, животне средине и финансијских разлога. Правилно димензионисање и 

избор опреме, распоређивање контејнера и судова канти је један од предуслова 

добре организације управљања отпадом. У Босилеграду су канте, контејнери, 

углавно распоређени уз улицу, на тротоарима или двориштима. У граду и 

сеоским насељима сакупљање отпада се врши са утврђених локација. У 

контејнерима и кантама углавном се прихвата комунални отпад. 

 

  Тренутно стање је да се судови за смеће, индивидуалне канте, 

типизирани и нетипизирани од стране грађана, индивидуалних домаћинстава, 

не постављају на ивицу улице или поред улаза у двориште па код већег броја 

грађана извршилац послова узима посуде, судове унутар плаца-дворишта 

грађана. Судови за смеће код грађана приватних кућа, стамбених објеката као и 

при ватних радњи празне се једном недељно, а по позиву и чешће 
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Врста судова Број 

 

Контејнери 1,1m3 120 

Канте 1450 

Жичани контејнери за ПЕТ амбалажу Нема 

Самоистресуће парковске канте 

на стубићима 

 

 

Нема 

 

  Стање опреме за сакупљање комуналног отпада на територији 

општине Босилеград није на задовољавајућем нивоу и то из разлога недовољан 

броја контејнера, већи број судова за смеће у неисправном стању, непостојање 

специјалних судова за сепарацију секундарних сировина, велики број судова 

кодприватних кућа је нестандардан, неуређена местаза постављање контејнера. 

 

  На територији општине још увек у свим сеоским насељима није 

регулисано сакупљање и одлагање отпада, па стога житељи наших села отпад 

одлажу на дивље депоније или га спаљују. 

  Према подацима ЈП „Услуге”Босилеград, за транспорт отпад а, 

користе се 2 возила  за сакупљање и транспорт комуналног отпада и то: 

 

-vозило са (ротопрес), 

-аутосмећар 5m3 2012 годиште , 

-трактор са приколицом 3m3 1978.годиште, а док је просечан број радника по 

возилу 6 

 

  Сакупљени отпада се директно транспортује на депонију где се 

одлаже, а након  тога сабија и прекрива инертним матерјалом, са поштовањем 

минималних мера заштите животне средине. 

 

  Технологија транспорта отпада генерално је условљена и одређена: 

 *количином и саставом отпада,  

*величином и врстом судова за сакупљање,  

*просторним размештањем судова за смеће и њиховом удаљеношћу од места 

одлагања, 
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*расположивим транспортним специјалним возилима и особинама 

саобраћајних путева. 

 

  Количина сакупљеног отпада се разликује у зимском и летњем 

периоду. У летњем периоду је количина отпада већа. 

  Што се тиче селекције, раздвајања и сакупљања отпада на месту 

настајања ово предузеће још увек не врши. 

 

  Одржавање чистоће, уређење и одржавање јавних зеленила и 

рекреационих површина као и остали послови комуналног уређења на подручју 

општине Босилеград(водовод, канализација и путеве), врши се према уговору 

закљученом  између општине Босилеград и ЈП“Услуге”. 

 

  Одлагање отпада на санитарне депоније представља само један део 

укомплексном процесу управљања чврстим отпадом који обухвата третирање 

отпада од настанка до коначног одлагања финалног остатка на депонију. 

 

  Санитарне депоније представљају одабрано место за одлагање 

отпада, као што су природна и вештачка улегнућа, јаркови, или посипање по 

раном земљишту, где се одређеним технолошким поступцима отпад компактира 

до најмање практичне запремине и покрива слојем земље или другог инертног 

материјала на си стематичан и санитаран начин. 

 

  Пре него што се почне са оваквим радом, мора се одабрати, 

прегледати припремити терен који ће се користити. Потом се морају изградити 

путеви, извршити одговарајућа дренажа и одговарајућа опрема. 

 

  Један од најважнијих задатака функције одлагања, јесте планирање 

начина коришћења рекултивисаног земљишта. Многи спортски терени, паркови 

и отворена складишта изграђени су на местима где се некад налазила депонија.  

 

  Планирање треба вршити веома пажљиво, како не би дошло до 

градње изнад места где се одвија разлагање органских материја. Планирање 

мора да се изведе пре попуњавања, тако д а места где ће се подизати зграде буду 

попуњена само земљом. 

  Санитарне депоније су актуелне у свакој комбинацији, кад је у  

потреби и неки облик третмана чврстих отпадака, јер увек постоји један део  
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отпадака који се мора одложити депоновањем. Неконтролиса на сметлишта се 

морају напустити уз нужну санацију или санирати па искористити за даље 

одлагање путем депоновања, што је чест случај у пракси. Све то захтева 

познавање низа различитих појмова, поступака и активности, који треба д а 

омогуће правилно планирање, пројектовање, извођење, експлоатисање и 

финансирање депонија и контролу њиховог утицаја на животну средину. 

 

  Санитарна депонија је расположиво земљиште за одлагање чврстог 

отпада на којем се инжењерске методе одлагања користе на начин који су 

опасности по животну средину смањене. 

  Одлагање чврстог отпада се врши у танким слојевима, 

компактирањем до најмање практичне запремине, и применом и компактирањем 

покривеног материјала на крају сваког оперативног дана. 

 

Најважнији принципи санитарне депоније укључују: 

 

-примену дневног покривача, 

-заштиту површинских и подземних вода од процедних вода 

(филтрата) из депоније, 

 

 

-контролу депонијског гаса, 

-забрану отвореног 

(неконтролисаног) паљења отпада. 

 

 

  Изградња санитарних депонија чврстих отпадних материја 

подразумева активности у више фаза код којих је неопходно поштовати 

одређени редослед. 

 

 

  Углавном се процес одвија у четири фазе: 

 

 

-одређивање (избор) локације(теренско-истраживачки поступак), 

-утврђивање локације(кроз просторно-урбанистичку документацију) и израда 

услова за њено привођење намени, 
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-израда документације за извођење(техничка документација), 

-изградња депоније. 

 

 

  Свака од ових фаза подлеже специфичним законским и стручним 

условима, као и специфичној процедури обезбеђења података, изналажења 

оптималних решења и ревизије сваке фазе посебно. 

 

  Простор на коме се одлаже отпад предствља контролисано 

сметлиште које задовољава минималне критеријуме сан итарне депоније и 

практично није у складу са ЕУ стандардом. Не поседује одговарајућу подлогу, 

дренажни систем за прикупљање, контролу као и третман оцедних вода, систем 

сакупљања и третман депонијског гаса, вагу за мерење количина отпада, 

лабораторију са о сновном опремом и др. Ова локација је у експлоатацији већ 32 

године. 

  Постојеће сметлиште за општину Босилеград формирано је на 

локацији на месту званом “Кремиково” на југоисточном делу Босилеграда. 

 

 

  На ову депонију просечно се одложи годишње 2250m3 отпада. 
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  Сходно Стратегији управљања отпадом општина Босилеград је 

орјентисана на регионално решавање питања чврстог комуналног отпада. На 

том плану су до сада реализоване следеће активности: 

 

-Урађен главни пројекат санације, затварања и рекултивације сметлишта 

комуналног отпада “Кремиково” Босилеград од стране Драго-Пројект доо 

Београд где је од стране Министарства науке и заштите животне средине добила 

сагласност нанаведени пројекат 2013.год. 

 

-Урађен Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023.год. 

 

  Након затварања депоније ЈП „Услуге“ би одлагао комунални отпад 

на санитарнудепонију“ Метерис“ у Врањ у уз одређену новчану надокнаду . 

 

  Агенција за заштиту животне средине успоставила је пројекат везан 

за прикупљање података о депонијама на подручју Србије. У оквиру пројекта 

под називом „Успостављање катастра дивљих и старих депонија и сметлишта 
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Републике Србије. 

 

  Општина Босилеград податке о локацијама дивљих депонија нема, 

те стим и није Агенцији за заштиту животне средине доставила попуњене 

упитнике за дивље депоније на територији општине Босилеград, једино за 

званичну депонију 

 

    ССккууппшшттииннаа  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  јјее  ууссввоојјииллаа  ООддллууккуу  оо  ккооммууннааллнноомм  

ууррееђђеењњуу  ии  ххииггиијјееннии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд..    ООввоомм  ооддллууккоомм  ууррееђђееннии  ссуу,,  ммееђђуу  

ооссттааллиимм,,  ии  ппооссллооввии  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее.. 

  

    ППррееммаа  ООддллууцции,,  ииззнноошшеењњее  ии  ддееппоонноовваањњее  ссммеећћаа  ии  ддррууггиихх  ооттппааддааккаа  ссаа  

ссввиихх  јјааввнниихх  ппоовврршшииннаа,,  ддввоорриишшттаа,,  ссттааммббеенниихх  ззггррааддаа  уу  ддрруушшттввеенноојј  ссввоојјииннии,,  

ппооссллооввнниихх  ззггррааддаа,,  ппррооссттоорриијјаа  уу  ББооссииллееггррааддуу  ии  ннаассеељљуу  РРаајјччииллооввцции  вврршшии  ЈЈааввнноо  

ппррееддууззеећћее  „„УУссллууггаа““  ББооссииллееггрраадд..  ППррееммаа  ООддллууцции,,  ииззнноошшеењњее  ии  ддееппоонноовваањњее  

ммааттеерриијјааллаа  ((ззееммљљаа,,  шшуутт  иисслл..))  ммоожжее  ссее  ооббааввииттии  ии  ппррееккоо  „„ЈЈПП  ззаа  ггрраађђееввииннссккоо  

ззееммљљиишшттее  ии  ппууттееввее““  ккааоо  ии  ппууттеемм  ттрреећћеегг  ллииццаа,,  ззббоогг  ппрроошшиирреењњаа  ии  ппооввеећћаанноогг  

ооббииммаа,,  аа  уузз  ппррииддрржжаавваањњее  ппррооппииссаанниихх  ммеерраа  ooддрржжаавваањњаа  ччииссттооћћее..  ООппшшттииннаа  

ББооссииллееггрраадд  ооддррееддииллаа  јјее  ии  ллооккаацциијјуу  ззаа  ооддллааггаањњее  ггрраађђееввииннссккоогг  ооттппааддаа  ООддллууккоомм  оо  

ппррииссттууппаањњуу  ооддррееђђиивваањњаа  ллооккаацциијјее  ззаа  ииззггррааддњњуу  ии  рраадд  ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  

ссккллааддиишшттеењњее,,  ттррееттммаанн  ииллии  ооддллааггаањњее  ггрраађђееввииннссккоогг  ооттппааддаа  ии  ооттппааддаа  оодд  

рруушшеењњааооббјјееккааттаа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд,,  ббрроојј  0066--5566//22001100  ((„„ССлл..  

ггллаасснниикк  ггррааддаа  ВВрраањњаа““,,  ббрр..  1133//1100)).. 

  

    ППррееооввллаађђуујјуућћии  ммееттоодд  ттррееттммааннаа  ииннддууссттрриијјссккоогг  ооттппааддаа  јјее  ппррииввррееммеенноо  

ссккллааддиишшттеењњее  ууннууттаарр  ккооммппллееккссаа  ггееннееррааттоорраа  ииллии  ооддллааггаањњее..  ИИннддууссттрриијјссккии  ооттппаадд  

ссее  ооддллаажжее  ннаа  ммеессттииммаа  уу  ссккллооппуу  ппооссттрроојјеењњаа,,  аа  ппррееооссттааллии  ддееоо  ссее  ооддллаажжее  ссаа  

ккооммууннааллнниимм  ооттппааддоомм  ннаа  ггррааддссккиимм  ддееппоонниијјааммаа..  ППррееддууззеећћаа  ккоојјаа  ггееннеерриишшуу  ооппаассаанн  

ооттппаадд  ооддллаажжуу  ггаа  ннаа  уу  ссооппссттввеенниимм  ссккллааддиишшттииммаа  ууннууттаарр  ппррееддууззеећћаа..  ААннааллииззее  

ппооккааззуујјуу  ддаа  јјее  ззаа  ввеећћииннуу  ттааккввиихх  ммеессттаа  ппррееккооррааччеенн  њњииххоовв  ккааппааццииттеетт  ии  ддаа  ннее  

ззааддооввоољљаавваајјуу  ззааххттееввее  ннааццииооннааллнноогг  ззааккооннооддааввссттвваа  оо  ооттппааддуу..  ИИннддууссттрриијјссккаа  

ппррееддууззеећћаа  ууппррааввљљаајјуу  ссооппссттввеенниимм  ддееппоонниијјааммаа  ии  ннее  ввооддее  ттааччннуу  ееввииддееннцциијјуу  оо  

ззааппррееммииннии  ссттввоорреенноогг  ооттппааддаа,,  ббииллоо  ддаа  јјее  уу  ппииттаањњуу  ссааддаашшњњаа  ппррооииззввооддњњаа  ииллии  

ееввииддееннцциијјаа  ппррооииззввооддњњее  ооттппааддаа  иизз  ппрроошшллооссттии..  ННааггооммииллааннии  ооттппаадд  ппррееддссттааввљљаа  

ввееллииккуу  ппррееттњњуу  ооккооллииннии..  УУ  ССррббиијјии  ннее  ппооссттоојјее  ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  ттррееттммаанн  ооппаасснноогг  

ооттппааддаа..  ВВееллииккии  ббрроојј  ммааллиихх  ппррееддууззеећћаа  ккоојјии  ггееннеерриишшуу  ооппаассаанн  ооттппаадд  ииммаајјуу  

ооззббииљљннее  ппррооббллееммее  ууссллеедд  ннееддооссттааттккаа  ррееггииооннааллннее  ииллии  ннааццииооннааллннее  

ииннффрраассттррууккттууррее  ззаа  њњееггоовв  ттррееттммаанн.. 
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    ИИннддууссттрриијјссккии  ооттппаадд  ппрреевваассххоодднноо  ннаассттаајјее  ррааддоомм  ддррввооппрреерраађђииввааччккиихх  

ккааппааццииттееттаа  оодд  ккоојјиихх  ззннааччаајјнниијјии  ссуу::  „„ИИннаакк““  ддоооо,,  „„ББррееззаа““  ддоооо,,  „„ХХрраасстт““--  ффааббррииккаа  

ннааммеешшттаајјаа,,  „„ККооллее““  ддоооо  ии  ддррууггии  ддррввооппрреерраађђииввааччккии  ккааппааццииттееттии  ккоојјии  ссее  ннааллааззее  

ссккоорроо  уу  ссввиимм  ссееооссккиимм  ццееннттррииммаа  ((ТТллааммиинноо,,  ЉЉууббааттаа,,  ЛЛииссииннаа))..  ППоојјееддииннии  ввллаасснниицции  

ооввиихх  ппррееддууззеећћааппллаанниирраајјуу  ддаа  оовваајј  ооттппаадд  ииссккооррииссттее  ззаа  ппррооииззввооддњњуу  ббррииккееттаа  ззаа  

ггрреејјаањњее..  ННаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ссее  ппррееммаа  ппррооццееннии  ггооддиишшњњее  ссттааввии  

вваанн  ууппооттррееббее  ооккоо  330000  ккооммааддаа  ииссттрроошшеенниихх  ааккууммууллааттоорраа..  ППррооццееннаа  јјее  ддаа  ссее  уу  

ББооссииллееггррааддуу  ггееннеерриишшее  ооккоо  44  tt  ммооттооррнноогг  ууљљаа..  ААууттооммееххааннииччааррссккее  ррааддњњее  

ссааккууппљљаајјуу  ннееззннааттннее  ккооллииччииннее  ттиихх  ууљљаа..  ННаа  ттееррииттоорриијјии  ППччиињњссккоогг  ооккррууггаа  ннее  

ппооссттоојјии  ррееггииссттрроовваанн  ссааккууппљљаачч  ооттппаадднниихх  ууљљаа..  УУ  ББооссииллееггррааддуу  ссее  ггееннеерриишшее  ооккоо  2200  

tt  ооттппаадднниихх  ггууммаа  ггооддиишшњњее..  ССттааррее  ааууттооммооббииллссккее  ии  ккааммииооннссккее  ггууммее  ссее  ппррееддаајјуу  

ооттккууппљљииввааччииммаа,,  аа  јјееддаанн  ббрроојј  ззаавврршшии  уу  ппррииввааттнниимм  ддввоорриишшттииммаа  ззаа  ссооппссттввееннее  

ппооттррееббее..  УУ  ББооссииллееггррааддуу  ннаассттааннее  ооккоо  3300  tt  ооттппааддаа  оодд  ееллееккттррииччннее  ии  ееллееккттррооннссккее  

ооппррееммее..  OOвваајј  ооттппаадд,,ззааххввааљљуујјуућћии  ааккцциијјии  „„ссттаарроо  ззаа  ннооввоо““,,  ппррееддаајјее  ссее  ррааддњњааммаа  ккоојјее  

ппррооддаајјуу  ннооввуу  ееллееккттррииччннуу  ии  ееллееккттррооннссккуу  ооппррееммуу  ии  ооддааттллее  ссее  ттррааннссппооррттуујјее  ннаа  

ррееццииккллаажжуу  уу  ппооссттрроојјеењњее  уу  ББееооггррааддуу..  УУ  ппооссллееддњњее  ввррееммее  ппррааккссаа  ссее  ммеењњаа,,  ппаа  ммааллии  

ббрроојј  ооввиихх  ууррееђђаајјаа  ззаавврршшии  ннаа  ссммееттллиишшттииммаа  ииллии  ооппшшттииннссккоојј  ддееппоонниијјии.. 

  

    УУссллууггоомм  ссааккууппљљаањњаа  ооттппааддаа  ппооккррииввееннаа  ссуу  ннаассеељљаа  ББооссииллееггрраадд  ии  ссееллоо  

РРаајјччииллооввцции,,  шшттоо  ччииннии  ооккоо  3355  %%  ссттааннооввнниишшттвваа..  ННаассеељљаа  ккоојјаа  ннииссуу  ооббууххввааћћееннаа  

ссааккууппљљаањњеемм  ооттппааддаа  ссуу  ДДооббррии  ДДоолл,,  РРааддиићћееввцции,,  РРооггљљииннцции..  ККооммууннааллннии  ооттппаадд  ссее  

ссаа  ттееррииттоорриијјее  ггррааддаа  ссааккууппљљаа  уу  ииннддииввииддууааллнниимм  ккааннттааммаа,,  ттииппииззиирраанниимм  ии 

  

  ннееттииппииззиирраанниимм..  УУ  ддееллооввииммаа  ггррааддаа  ггддее  ппррееооввллаађђуујјее  ккооллееккттииввнноо  ссттаанноовваањњее  ккааоо  ии  

уу  ддееллооввииммаа  ииннддииввииддууааллнноогг  ссттаанноовваањњаа  ссввааккоо  ддооммааћћииннссттввоо  ииммаа  ссввоојјуу  ппооссууддуу  ззаа  

ссммеећћее..   

    ССммеећћее  ссее  иизз  ссввиихх  ооббјјееккааттаа  ((ииннддииввииддууааллнниихх  ии  ккооллееккттииввнниихх  ссттаанноовваа  

ккааоо  ии  иизз  ппррииввааттнниихх  ррааддњњии  ии  ппррееддууззеећћаа))  ооддннооссии  јјеедднноомм  ннееддеељљнноо,,  аа  ааккоо  јјее  

ппооттррееббнноо,,  ппоо  ппооззииввуу,,  ии  ччеешшћћее..  ООттппаадд  ссее  ппррииккууппљљаа  иизз  3300  ккооннттеејјннеерраа  ии  11..110000  

ккааннттии  уу  ппооссееддуу  ддооммааћћииннссттаавваа.. 

    ССаа  ооввоомм  ооппррееммоомм  ппооккрриивваајјуу  ууккууппнноо  ггррааддссккоо  ссттааннооввнниишшттввоо..  

ККооннттеејјннееррии  оодд  11,,11  mm  33  ппррааззннее  ссее  ссввааккооддннееввнноо,,  аа  ооддввоожжеењњее  ссммеећћаа  иизз  

ииннддииввииддууааллнниихх  ддооммааћћииннссттаавваа  вврршшии  ссее  јјеедднноомм  ннееддеељљнноо..  ЗЗаа  ппррееккрриивваањњее  ооттппааддаа  

ззееммљљоомм  ннаа  ддееппоонниијјии  ииммаајјуу  јјееддаанн  ссккиипп.. 

    ТТааккоођђее,,  ззаа  ппооттррееббее  ссааббиијјаањњаа  ооттппааддаа  ппооззаајјммљљуујјуу  јјееддаанн  ббууллддоожжеерр  иизз  

ддррууггиихх  ооддссееккаа  ЈЈККПП  сс  ввррееммееннаа  ннаа  ввррееммее..  ООппррееммаа  ккоојјоомм  рраассппооллаажжее  ккооммууннааллнноо  

ппррееддууззеећћее  јјее  ссттаарраа  ввиишшее  оодд  1133  ггооддииннаа..  ЧЧеессттоо  ссее  ккввааррии  ии  ииззииссккуујјее  ссккууппее  ппооппррааввккее,,  

аа  ддооллааззии  ии  ддоо  ппррееккииддаа  уу  ппрруужжаањњуу  ууссллууггее..  ООввии  ттрроошшккооввии  ттааккоођђее  ооппттеерреећћуујјуу  ццееннуу   
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ууссллууггее  ииззнноошшеењњаа  ссммеећћаа..  ППррииккууппљљаањњее  ии  ооддввоожжеењњее  ооттппааддаа  ссее  вврршшии  ппррееммаа  

рраассппооррееддуу  ккоојјии  јјее  ууттввррђђеенн  ззаа  ооввуу  ууссллууггуу.. 

  

    ЈЈааввнноо  ппррееддууззеећћее  ззаа  ккооммууннааллиијјее  ии  ууссллууггее  „„УУссллууггаа““  ББооссииллееггрраадд  

ффооррммиирраанноо  јјее  ооддллууккоомм  оо  ффооррммиирраањњуу  РРааддннее  ооррггааннииззаацциијјее  ззаа  ккооммууннааллиијјее  ии  ууссллууггее  

„„УУссллууггаа““  ББооссииллееггрраадд  11998888..  ггооддииннее  ии  ииссттаа  јјее  ррееггииссттррооввааннаа  уу  ППрриивврреедднноомм  ссууддуу  уу  

ЛЛеессккооввццуу..  ППоо  ккооннссттииттууииссаањњуу,,  ппррееддууззеећћее  јјее  ффууннккццииооннииссааллоо  ккааоо  ттааккввоо  ддоо  11999900..  

ггооддииннее,,  аа1133..0022..11999900..  ооррггааннииззуујјее  ссее  ккааоо  јјааввнноо  ппррееддууззеећћее  ззаа  ккооммууннааллиијјее  ии  ууссллууггее  

„„УУссллууггаа““ББооссииллееггрраадд  ии  ккааоо  ттааккввоо  ффууннккццииоонниишшее  ссввее  ддоо  ддааннаасс..  ООссннооввннее  

ддееллааттннооссттии  ЈЈааввнноогг  ппррееддууззеећћаа  „„УУссллууггаа““  ББооссииллееггрраадд  ссуу::  ппррооииззввооддњњаа  ии  

ддииссттррииббууцциијјаа  ппиијјааћћее  ввооддее,,  ооддввоодд  ооттппаадднниихх  ввооддаа,,  ссааккууппљљаањњее,,  ооддввоозз  ии  ддееппоонноовваањњее  

ссммеећћаа,,  ччиишшћћеењњее  јјааввнниихх  ппоовврршшииннаа,,  ооддрржжаавваањњее  ппааррккоовваа  ии  ззееллееннииллаа  ии  ддрр..  ЈЈааввнноо  

ппррееддууззеећћее  „„УУссллууггаа““  ооббааввљљааддееллааттннооссттии  оодд  ооппшшттеегг  ииннттеерреессаа.. 

  

    ППррееццииззннии  ппооддаацции  ии  ааннааллииззее  ввееззааннее  ззаа  ууппррааввљљаањњее  ооттппааддоомм  ммооггуу  ссее  

ннааћћии  уу  ППллааннуу  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ззаа  ооппшшттииннуу  ББооссииллееггрраадд,,  ккааоо  ии  уу  РРееввииззиијјии  

ппллааннаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  иизз  22001166..  ггооддииннее.. 

    ППооссттоојјеећћаа  ддееппоонниијјаа  ккооммууннааллнноогг  ооттппааддаа  уу  ббллииззииннии  ооппшшттииннссккоогг  

ццееннттрраа  „„ККррееммииккооввоо““  јјее  ллооццииррааннаа  33,,00  kkmm,,  јјууггооииссттооччнноо  оодд  ББооссииллееггррааддаа  ппррееммаа  ссееллуу  

ББееллуутт..  ППррииввррееммеенноогг  јјее  ккааррааккттеерраа  ии  ннее  ииссппууњњаавваа  ооссннооввннее  ккррииттеерриијјууммее,,  шшттоо  

ззааххттеевваа  њњееннуу  ссааннаацциијјуу  ии  ррееккууллттиивваацциијјуу.. 

    ЛЛооккааллннаа  ддееппоонниијјаа  ““ККррееммииккооввоо““  јјее  ооттввоорреенноогг  ттииппаа  ии  ннаа  њњуу  ддооввооззее  

ооттппаадд  ккааккоо  ввооззииллаа  јјааввнноогг  ппррееддууззеећћаа,,  ттааккоо  ии  ооссттааллаа  ппррааввннаа  ии  ффииззииччккаа  ллииццаа..  ННее  

ппооссттоојјии  ммеерреењњее  ооттппааддаа..  ННаа  ддееппоонниијјуу  ссее  ооддллаажжее  ккооммууннааллннии  ооттппаадд  ((ккуућћннии  ооттппаадд)),, 

  

  ммееттааллннии  ооттппаадд  ии  ккуућћннии  ааппааррааттии,,  ссаавв  ааммббааллаажжннии  ооттппаадд,,  ииннддууссттрриијјссккии  ннееооппаассаанн  

ооттппаадд,,  ппееппееоо  оодд  ллоожжеењњаа,,  ооттппаадд  ссаа  јјааввнниихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннaa  ии  ддрр..  ННаа  ддееппоонниијјуу  ссее  

ннее  ооддллаажжее  ммееддииццииннссккии  ооттппаадд..  ГГрраађђееввииннссккии  ооттппаадд  ккоојјии  ссее  ддооввооззии  ууггллааввнноомм  ссее  

ккооррииссттии  ззаа  ззааттррппаавваањњаа..  ППоорреедд  ггрраађђееввииннссккоогг  ооттппааддаа  ззааттррппаавваањњее  ссее  вврршшии  ии  

ззееммљљоомм.. 

    ООддррееђђееннаа  ккооллииччииннаа  ооттппаадднниихх  ггууммаа  ттааккоођђее  ссттииггннее  ннаа  ддееппоонниијјуу..  

ДДееппоонниијјаа  јјее  уу  ееккссппллооааттаацциијјии  оодд  11997788..  ггооддииннее..  ДДееппоонниијјаа  јјее  ооггрраађђееннаа  ии  ззааууззииммаа  

ппоовврршшииннуу  оодд  11  hhaa.. 
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      Према Националној стратегији управљања отпадом, планирана је  

регионална депонија за општину Врање, Владичин Хан, Сурдулица, 

Босилеград,  Трговиште, Бујановац и Прешево (укупно око 228.000 становника 

са процењеном  дневном количином отпада од око 146 t), где је урађен 

Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023г. 

 

 

 

 

Принципи, услови и план управљања отпадом обухвата мере за: 

 

-  реализацију концепта регионализације, укључивање на регионалну   депонију, 

 

-  сва решења до реализације основног концепта су прелазна и морају бити  у 

функцији коначног решења, 
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-  смањење стварања и настајања отпада на извору као и решавање проблема 

отпада на извору настајања, 

 

-  вршити сакупљање и сортирање отпада и увођење рециклаже, 

 

-  увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене   опреме 

за транспорт, 

 

-  поуздано,безбедно, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање 

отпада на савременој регионалној санитарној депонији комуналног  отпада. 

 

  Да би се заштитила животна средина потребно је збринути све веће 

количине и све  опасне отпаде. Отпад врло често садржи веома токсичне 

материје које апсорбује  земљиште или се емитује у атмосферу. Потребно је 

инсистирати да се отпад што више смањи, затим изабрати оптимални  пут 

његовог третмана од места настанка до коначног складиштења- нешкодљиво по   

жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  ии  ззддррааввљљее  љљууддии,,  ии  ннаа  ккрраајјуу  њњееггооввоо  ззббрриињњаавваањњее  ппррееммаа    

ссттааннддааррддииммаа  ддрржжааввее..  УУппррааввљљаањњее  ооттппааддаа  ззаасснниивваа  ссее  ннаа  44..  ппррииннццииппаа  ии  ттоо::  

ссммаањњеењњее  ооттппааддаа,,    ппооннооввнноо  ккоорриишшћћеењњее,,  ррееццииккллаажжаа,,  ддееппоонноовваањњее..             
   

 

- смањење стварања отпада – потребно је је смањити количину отпада за 

одлагање у условима пораста потрошње становништва, стабилизација количине 

индустријског и опасног отпада имајући у виду очекивани  пораст производње и 

др. 

--    ппооннооввннаа  ууппооттррееббаа  ии  ррееццииккллаажжаа  ––  ууввоођђеењњее  ссииссттееммаа  ррааззддввоојјеенноогг    ссааккууппљљаањњаа  

ооттппааддаа,,  ииззггррааддњњаа  ннооввиихх  ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  ррееццииккллаажжуу  ооттппааддаа,,    ууввоођђеењњее  ссииссттееммаа  ззаа 

  

ооззннааччаавваањњее  ррееццииккллааббииллнниихх  ппррооииззввооддаа  ии  ааммббааллаажжее,,  ууннааппррееддииттии  ссииссттеемм  

ззаассааккууппљљаањњее  ооттппаадднниихх  ууљљаа,,  ррееццииккллаажжаа  ггрраађђееввииннссккоогг  ооттппааддаа,,  ппооннооввннаа  ууппооттррееббаа  

ии  ррееццииккллаажжаа  ппооссееббнноо  ссооррттиирраанниихх  ии        ррааззддввоојјеенниихх  ммееттааллнниихх  ооттппааддаа  ззаа  

ппррооииззввооддњњуу  ччииссттиихх  ммееттааллаа,,  ррееццииккллаажжаа  ии    ппооннооввннаа  ууппооттррееббаа  ооттппаадднноогг  ппааппиирраа,,  

ооттппааддаа  оодд  ггууммее  ии  ооттппаадднниихх  ууљљаа  уу      ццииљљуу  ппооннооввннее  ууппооттррееббее  ииллии  ззаа  ддааљљуу  ппррооддаајјуу,, 
 

- депоновање отпада – изградња регионалне санитарне депоније за   одлагање 

отпада, изградња постројења националног и регионалног значаја, укључујући 
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оснивање центра за третман опасног отпада, затварање неконтролисаних 

депонија и сметлишта, неопходна је и израда катастра посебних врста отпада и 

карактеризацију и  категоризацију отпада што представља обавезу у складу са 

Законом о управљљању отпадом. Карактеризацију отпада врши овлашћена 

стручна лабораторија, а категоризацију Агенција за заштиту животне средине 

Републике Србије. 
 
 

 Мере заштите животне средине обухватају примену посебних правила у 

управљању отпадом од настанка до безбедног одлагања: 

 

- сакупљање, разврставање, промет, превоз, рециклажа, третман отпада, његово 

складиштење и безбедно одлагање, 

- санацију, рекултивацију и безбедно затварање свих локација  неконтролисаног 

одлагања отпада, 

- усвајање опције регионализације као најбоље понућеног решења и  

укључивање у систем одлагања отпада на припадајућој регионалној  депонији, 

сагласно Стратегији  управљања  отпадом за Републику  Србије, 

 

 

 

 

 

 Управљање отпадом 

 

 

          Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације 

отпада,  сагласно смерницама и препорукама Националног Плана управљања 

отпадом, у циљу спречавања деградације животне средине и здравља 

становништва и свих корисника простора, пејзажних вредности, форланда река 

и осталих водотокова, спречавање утицаја на микроклиматске и еколошке 

услове на подручју Плана и окружењу. 

 

  Основна концепција, принципи, услови и План управљања отпадом 

обухвата мере  за: 

 

• реализацију концепта регионализације, укључивање на регионалну депонију у 

Врању, преко трансфер станице, 
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• сва решења до реализације основног концепта су прелазна и у функцији 

коначног  решења, 

• превенција, унапређење и смањење настајања отпада на извору, 

••  ппооссттееппеенноо  ууввоођђеењњее  шшееммаа  ррааззддввоојјеенноогг  ссааккууппљљаањњаа  ии  ссооррттиирраањњаа  ооттппааддаа  

ииууввоођђеењњее    ррееццииккллаажжее,, 

• побољшање организације сакупљања и транспорта, 

• етапно увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене, 

специјализоване опреме за транспорт, 

• оптимизација учесталости сакупљања и транспортних рута , у зависности од 

густине становања, густине насељености, броја становника, туриста и осталих 

корисника простора, 

• поуздано, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање отпада; 

 

 

  Мере заштите животне средине обухватају примену посебних 

правила у  управљању отпадом од настанка до одлагања: 

 

 

• сакупљање, разврставање, промет, превоз, рециклажа, третман отпада, његово 

коначно безбедно одлагање на регионалној депонији, 

 

• санација, рекултивација и безбедно затварање свих локација неконтролисаног 

одлагања отпада, 

 

• усвајање опције регионализације као најбоље понуђеног решења и 

укључивање у  систем поузданог одлагања отпада на регионалној депонији ( 

сагласно Плану управљања комуналним отпадом за Р. Србију , Регионалном 

плану управљања отпадом за Пчињски округ и Локалног плана управљања 

отпадом на територији општине Босилеград); 
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 Мониторинг отпада  

 

 

 

 

 

  На депонији/сметлишту у Босилеграду не  врши се редовно мерење 

количине отпада, којим се  утврђује  врста и порекло отпада, као и периодично 

утврђивање састава мешаног комуналног отпада - МКО.  

 

 

 

ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа   

  

  

  

  УУ  ооббллаассттии  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  уу  ББооссииллееггррааддуу  ,,  ииссттииччуу  ссее  ссллееддеећћии  

ннаајјззннааччаајјнниијјии  ппррооббллееммии::   

  

                            ннееааддееккввааттннаа  ппооссттоојјеећћаа  ддееппоонниијјаа  ззаа  ооддллааггаањњее  ооттппааддаа;;   

                ••   

                            ннииззаакк  ннииввоо  јјааввннее  ссввеессттии  оо  ппииттаањњииммаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм;;   

                ••   

                            ннееппооссттоојјаањњее  ппррииммааррннее  ссееппаарраацциијјее  ооттппааддаа;;   

                ••   

                            ввееллииккии  ббрроојј  ннееррееггууллииссаанниихх  ((ддииввљљиихх  ссммееттллиишшттее))   

                ••   

                            ннеерреешшеенноо  ппииттаањњее  ррееггииооннааллнноогг  ккооннццееппттаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм   

                ••   

    УУппррааввљљаањњее  ооттппааддоомм  ннаа  ннааччиинн  ккоојјиимм  ссее  ннее  ууггрроожжаавваа  ззддррааввљљее  љљууддии  ии  

жжииввооттннаа  ссррееддииннаа  ппррееддссттааввљљаа  ооссннооввннии  ццииљљ  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд..  ППррааввииллнноо  

ууппррааввљљаањњее  ооттппааддоомм  ии  ссппррееччаавваањњее  ззааггаађђеењњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ммоожжее  ссее  ппооссттиићћии  

ппооссттееппеенниимм  ссппррооввоођђеењњеемм  ии  ппррииддрржжаавваањњеемм  ннаарреедднниихх  ннааччееллаа::   
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                            ППррееввееннцциијјаа  ннаассттаајјаањњаа  ооттппааддаа;;   
                 

                            ППооннооввнноо  ииссккоорриишшћћеењњее  ии  ррееццииккллаажжаа,,  ииззддвваајјаањњее  ссееккууннддааррннхх  ссииррооввииннаа  иизз  

ооттппааддаа;;   
                 

                            ССааннаацциијјаа  ннееууррееђђеенниихх  ссммееттллиишшттаа;;   
                   

                            РРааззввиијјаањњее  ссввеессттии  ии  ееддууккаацциијјаа  ггрраађђааннаа  оо  ппррааввииллнноомм  ууппррааввљљаањњуу  ооттппааддоомм..   

  
                 

  

  

  

  

  

  

  ББУУККAA  УУ  ЖЖИИВВООТТННООЈЈ  ССРРЕЕДДИИННИИ 

  

  

  

  

  

  

  

  Прeмa прoцeнaмa Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje, букa 

прeдстaвљa знaчajaн фaктoр у  живoтнoj срeдини и њeнo штeтнo дejствo дoбиja 

свe вeћe рaзмeрe у урбaним срeдинaмa.  Област буке у животној средини 

регулисана је Законoм о заштити животне средине  (‘‘Службени глaсник 

Републике Србије’’, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. зaкoн, 72/09 - др.  зaкoн 43/11 - 

oдлукa УС и 14/16), Законом о заштити од буке у животној средини („Службени  

гласник Републике Србије’’, бр. 36/09 и 88/10), као и пратећим подзаконским 

актима, који  су усклађени са важећим прописима ЕУ.  Иако је звук део наше 

свакодневнице, звуци су често непријатни и непожељни, те представљају буку.  

    ББууккаа  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ––  ккооммууннааллннаа  ббууккаа  јјее  ннеежжеељљееннии  ииллии  шшттееттннии  

ззввуукк  уу  ссппоољљнноојј  ссррееддииннии  ссттввоорреенн    љљууддссккоомм  ааккттииввнноошшћћуу,,  аа  ггллааввннии  ииззввоорр  јјее  

ссааооббррааћћаајј..  ЗЗаа  ррааззллииккуу  оодд  ииннддууссттрриијјссккее  ббууккее,,  ккоојјаа  уу  ппррввоомм  ррееддуу    оошшттеећћуујјее  ссллуухх,,  

ккооммууннааллннаа  ббууккаа  ууттииччее  ннаа  ккввааллииттеетт  жжииввооттаа,,  ррееммееттеећћии  ппррииррооддаанн  ррииттаамм  ррааддаа  ии  

ооддммоорраа..   
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  Бука је најизраженија у градској зони, зонама утицаја радних 

комплекса и фреквентних саобраћајница. Мерењем буке које је обављено у зони 

локације лежишта Лисина, у слабо насељеном пределу констатовано је да су 

нивои за дан и за ноћ у близини лежишта и код референтног стамбеног објекта 

испод граничних вредности у најстрожијим условима. 

 

    ИИззввооррии  ииммппууллссннее  ббууккее  ии  ввииббрраацциијјее,,  ккоојјии  ммооггуу  ддаа  ддооппррииннеессуу  

ппооввеећћаањњуу  ииззннаадд  ддооззввоољљеенниихх  ввррееддннооссттии,,  ввееззуујјее  ссее  ззаа  ннаајјффррееккввееннттнниијјее  ддееооннииццее  

ддрржжааввнниихх    ии  ооппшшттииннссккиихх    ппууттеевваа,,  ннаајјппррооммееттнниијјее  ууллииццее  уу  ггррааддуу  ии  ооккооллииннуу  

ааууттооббууссккее  ссттааннииццее,,  аа  уу  ммаањњеемм  ооббииммуу  ззаа  ннееккее  ппррииввррееддннее  ооббјјееккттее.. 

  Вештачки извори импулсне буке карактеристични су за урбане и 

индустријске центре. 

 

  Стални извори буке у граду су: друмски саобраћај и индустријска 

постројења. 

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ- на територије града теретни и путнички аутомобили 

стварају високе вредности нивоа импулсне буке. У зависности од акустичних и 

просторних услова, фреквентности саобраћајница, бука у насељу, при   

отвореним прозорима, је нижа од 4-15db. Станови који се налазе на удаљености 

од 50-100м од саобраћајнице, јављају се ниже вредности нивоа буке. 

 

ИНДУСТРИЈСКА ПОСТРОЈЕЊА –индустријска бука, по карактеру може бити 

постојана и широкопостојана. Најзначајнији извори се налазе у области од 500- 

1000 Hz, тј. у зони највеће осетљивости органа слуха човека. 

 

 

Датом табелом приказани су максимални нивои индустријске буке 

 

ММааккссииммааллннии  ннииввооии  ииннддууссттрриијјссккее  ббууккее 

  
Производња и дистрибуција енергије 111dB 

Производња и прерада угља 

 

до 120dB 

Црна металургија-железара 120-130dB 

Металургија обојених метала 122dB 

Метална индустрија 130dB 

Хемијска индустрија 115dB 
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Графичка индустрија 120dB 

Прехрамбена индустрија 115dB 

Дрвна индустрија 120dB 

Текстилна индустрија 121dB 

Индустрија коже, гуме и обуће 120dB 

 

 

 

  Деловање импулсне буке на човека проузрокује негативне ефекте 

тако што изазива штетно дејство по здравље људи и то: 

 

   • Губитак слуха, 

   • Појаву вртоглавице, главобоље, замора 

   • Утицај на нервни и кардиоваскуларни систем, 

   • Утицај на друге органе и системе, 

 

 

  Ниво бука се може смањити пресвлачењем путева посебном 

подлогом и ограничењем брзине возила у градском насељу на 30 km/h. На 

саобраћајницама заштитни појас од буке чине дрвореди, који смањују 

интензитет импулсне буке у зградама. Како интензитет буке опада са квадратом 

растојања, најбоља заштита се постиже када се зграде подижу на 25-30 m од 

саобраћајнице и зеленог појаса. 

 
 

 

У наредној табели приказано је утицај ширине засада на смањење нивоа буке 
 

Ширина појаса(m) Снижење нивоа буке (dB) 

10-14 4-5 

14-20 5-8 

20-25 8-10 

25-30 10-12 
 

 

    ННаа  ооссннооввуу  ппооссттоојјеећћеегг  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии    

ккааоо  ии  ппррааттеећћиихх  ППррааввииллннииккаа  ммоожжееммоо  ззааккљљууччииттии  ддаа  ууттииццаајј  ббууккее  ии  ввииббрраацциијјее  ннеећћее  

ппррееккооррааччииттии  ддооззввоољљееннее  ввррееддннооссттии  ннаа  ддааттоомм  ппооддррууччјјии.. 
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 Мониторинг буке у животној средини 

 
 

 

 

 

  Чланом 23. Закона о заштити од буке утврђено је да Рeпубликa 

Србиja и аутoнoмнa пoкрajинa, oднoснo jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, у oквиру 

свoje нaдлeжнoсти утврђeнe зaкoнoм, oбeзбeђуjу прoцeну, прaћeњe и кoнтрoлу 

нивoa букe у живoтнoj срeдини, у склaду сa oвим зaкoнoм и зaкoнoм кojим сe 

урeђуje зaштитa живoтнe срeдинe.  

  Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или 

прорачуном одређеног индикатора буке, којим се описује бука у животној 

средини и који указује на штетне ефекте буке, а у циљу праћења стања и 

трендова нивоа буке у животној средини у општини Босилеград и добијања 

резултата и информација потребних за планирање мера заштите, могућности 

превентивног деловања и редовног информисања јавности . 

 

      ГГррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ддееффииннииссааннее  ссуу  УУррееддббоомм  оо  

ииннддииккааттооррииммаа  ббууккее,,  ггррааннииччнниимм  ввррееддннооссттииммаа,,  ммееттооддааммаа  ззаа  ооццеењњиивваањњее  

ииннддииккааттоорраа  ббууккее,,  ууззннееммиирраавваањњаа  ии  шшттееттнниихх  ееффееккааттаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  

((„„ССлл..  ггллaaсснниикк  РРСС““,,  ббрр..  7755//1100))  ии  ддааттее  ссуу  уу  ттааббееллааммаа  АА  ии  ББ,,  аа  ооддннооссее  ссее  ннаа  

ммееррооддааввннии  ннииввоо  ббууккее  LL  RRAAeeqqTT  ..  ДДееффииннииссааннее  ггррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ссее  ооддннооссее  ннаа  

ууккууппннуу  ббууккуу  ккоојјаа  ппооттииччее  оодд  ссввиихх  ииззввоорраа  ббууккее  ннаа  ппооссммааттрраанноојј  ллооккаацциијјии..  ППррееммаа  

УУррееддббии  ииннддииккааттоорр  ббууккее  ссее  ииззрраажжаавваа  јјееддииннииццоомм  ddBB.. 
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ТТааббееллаа    АА..  ГГррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  ппррееммаа  вваажжеећћоојј  УУррееддббии 

 

Зона Намена простора Ниво буке у dB 

За дан и вече За ноћ 
 

1. ППооддррууччјјаа  ззаа  ооддммоорр  ии  ррееккррееаацциијјуу,,  ббооллннииччккее  ззооннее  ии  

ооппооррааввииллиишшттаа,, 

ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккии  ллооккааллииттееттии,,  ввееллииккии  ппааррккооввии 

      50                            40 

2. ТТууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа,,  ккааммппооввии  ии  шшккооллссккее  ззооннее      50                              45 

3. ЧЧииссттоо  ссттааммббееннаа  ппооддррууччјјаа      55                              45 

4. ППооссллооввнноо--ссттааммббееннаа  ппооддррууччјјаа,,  ттррггооввааччккоо--ссттааммббееннаа  

ппооддррууччјјаа  ии  ддееччјјаа    ииггррааллиишшттаа 

     60                              50 

5. ГГррааддссккии  ццееннттаарр,,  ззааннааттссккаа,,  ттррггооввааччккаа,,  

ааддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввннаа  ззооннаа  ссаа  ссттааннооввииммаа,,  ззооннаа  

ддуужж  ааууттооппууттеевваа,,  ммааггииссттррааллнниихх  ии  ггррааддссккиихх  

ссааооббррааћћаајјннииццаа 

    65                              55 

6. ННаа  ггрраанниицции  ооввее  ззооннее  ббууккаа  ннее  ссммее 

ИИннддууссттрриијјссккаа,,  ссккллааддиишшннаа  ии  ссееррввииссннаа  ппооддррууччјјаа  ии  

ттррааннссппооррннии  ппррееллааззииттии  ггррааннииччннуу  вврреедднноосстт  уу  

ттееррммииннааллии  ббеезз  ссттааммббеенниихх  ззггррааддаа  ззооннии  ссаа  ккоојјоомм  ссее  

ггррааннииччии 

 

На граници ове зоне бука не 

сме прелазити граничну 

вредност у зони са којом се 

граничи 

 

 

ТТааббееллаа  ББ..  ГГррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  уу  ззааттввоорреенниимм  ппррооссттоорриијјааммаа  

ппррееммаа  вваажжеећћоојј  УУррееддббии 

 

 

Зона Намена простора Ниво буке у dB 

За дан и вече За ноћ 
 

1. ББооррааввиишшннее  ппррооссттоорриијјее  ((ссппааввааћћаа  ии  ддннееввннаа  ссооббаа))  уу  

ссттааммббеенноојј  ззггррааддии  ппррии  ззааттввоорреенниимм  ппррооззооррииммаа 

      35                            30 

2. ТТууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа,,  ккааммппооввии  ии  шшккооллссккее  ззооннееУУ       50                              45 
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2.1. 

јјааввнниимм  ии  ддррууггиимм  ооббјјееккттииммаа  ппррии  ззааттввоорреенниимм  

ппррооззооррииммаа:: 

22..11..  ЗЗддррааввссттввееннее  ууссттааннооввее  ии  ппррииввааттннаа  ппррааккссаа  уу  њњииммаа:: 

 

 аа))  ббооллеессннииччккее  ссооббее  3355  3300 

бб))  ооррддииннаацциијјее  4400  4400 

вв))  ооппееррааццииооннии  ббллоокк  ббеезз  ммееддииццииннссккиихх  ууррееђђаајјаа  ии  

ооппррееммее   

     35                              30 

     40                              40 

  

     35                              35 

 

2.2. 
ППррооссттоорриијјее  уу  ооббјјееккттииммаа  ззаа  ооддммоорр  ддееццее  ии  ууччееннииккаа  ии  

ссппааввааћћее  ссооббее  ддооммоовваа  ззаа  ббоорраавваакк  ссттаарриихх  ллииццаа  ии  

ппееннззииооннеерраа 

     35                              30 

2.3. ППррооссттоорриијјее  ззаа  вваассппииттнноо  ооббррааззооввннии  рраадд  ((ууччииооннииццее,,  

ссллуушшааооннииццее,,  ккааббииннееттии  ии  сслл..)),,  ббииооссккооппссккее  ддввооррааннее  ии  

ччииттааооннииццее  уу  ббииббллииооттееккааммаа   

    40                              40 

2.4. ППооззоорриишшннее  ии  ккооннццееррттннее  ддввооррааннее    30                               30 

2.5. Хотелске собе    35                               30 

  

  

    ООппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд  jjee  ккааоо  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ссууббјјеекктт  

ссииссттееммаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  оодд  ббууккее  ии  уу  ооккввиирруу  ссввоојјее  ннааддллеежжннооссттии  

ууттввррђђееннее  ззааккоонноомм  ккоојјиимм  ссее  ууррееђђуујјее  ззаашшттииттаа  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  

ппррееддууззииммаа  ммееррее  ззаа  ззаашшттииттуу  ссттааннооввнниишшттвваа  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии..  ООппшшттииннаа  

ББооссииллееггрраадд  уу  ттоомм  ццииљљуу  ооддррееђђуујјее  ааккууссттииччккее  ззооннее  уу  ннаассеељљуу,,  ккааоо  ии  ггррааннииччннее  

ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  уу  ттиимм  ззооннааммаа  уу  ссккллааддуу  ссаа:: 

  

  ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии 

((""ССлл..  ГГллаасснниикк  РРСС"",,  ббрр..  3366//22000099  ии  8888//22001100));; 

  ППррааввииллннииккоомм  оо  ммееттооддооллооггиијјии  ззаа  ооддррееђђиивваањњее  ааккууссттииччккиихх  ззооннаа 

((""ССлл..  ГГллаасснниикк  РРСС"",,  ббрр..  7722//22001100))  ии 

  УУррееддббоомм  оо  ииннддииккааттооррииммаа  ббууккее,,  ггррааннииччнниимм  ввррееддннооссттииммаа,,  ммееттооддааммаа  ззаа  

ооццеењњиивваањњее  ииннддииккааттоорраа  ббууккее,,  ууззннееммиирраавваањњаа  ии  шшттееттнниихх  ееффееккааттаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  

ссррееддииннии  ((""ССлл..  ГГллаасснниикк  РРСС"",,  ббрр..  7755//22001100)).. 

  

    ААккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее  ттееррииттоорриијјее  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ппррееддссттааввљљаа  

ппооллааззннии  ддооккууммееннтт  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ссллееддеећћиихх  ааккттииввннооссттии:: 

  

11..  ддоонноошшеењњее  ООддллууккее  оо  ммееррааммаа  ззаа  ззаашшттииттуу  оодд  ббууккее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее 

ББооссииллееггрраадд,, 

22..  ппллаанниирраањњаа  ззввууччннее  ззаашшттииттее,, 
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33..  ииззррааддуу  ссттррааттеешшккиихх  ии  ккооннффллииккттнниихх  ккааррааттаа  ббууккее,,  ии 

44..  ооццееннуу  ссммееттњњии  оодд  шшттееттнноогг  ддеејјссттвваа  ббууккее  уу  ннаассеељљеенниимм  ммеессттииммаа.. 

  

    ААккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее  ттееррииттоорриијјее  ооппшшттииннее,,  ккааоо  ммееттоодд  ззаа  

ррааззггррааннииччаавваањњее  ооббллаассттии  ссаа  ссппееццииффииччнниимм  ззааххттееввииммаа  ппррееддссттааввљљаа  ллооггииччаанн  ккоорраакк  

ккоојјии  ттррееббаа  ппррееддууззееттии  ппррии  ппллаанниирраањњуу  ккааккоо  ббии  ссее  ппооссттииггллоо  ннееооппххоодднноо  ппооммиирреењњее  

ииззммееђђуу  жжеељљеенноогг  ккооннффоорраа  жжииввљљеењњаа  уу  ууррббаанноојј  ссррееддииннии  ии  ииззввоорраа  ббууккее  ккоојјии 

  

  

  ггееннеерриишшуу  ннииввооее  ббууккее  ккоојјии  ммооггуу  ооззббииљљнноо  ддаа  ррееммееттее  ссввааккооддннееввннее  ааккттииввннооссттии  

ссттааннооввнниишшттвваа,,  ппаа  ии  њњииххооввоо  ззддррааввљљее.. 

  

    ППррооббллеемм  ббууккее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  јјее  ддииррееккттнноо  

ппооввееззаанн  ссаа  ррааззввоојјеемм  ооппшшттииннее,,  ииннффрраассттррууккттууррее  ии  ппооссллооввнниихх  ааккттииввннооссттии.. 

  

    РРеешшеењњее  ппррооббллееммаа  ббууккее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ммоожжее  

ббииттии  ииддееааллнноо  ррееааллииззоовваанноо  ссммаањњеењњеемм  ннииввооаа  ббууккее  ннаа  ссааммоомм  ииззввоорруу  ббууккее,,  ннппрр..  

ииззггррааддњњоомм  ккооллооввооззаа  ппооммооћћуу  „„ттииххоогг““  аассффааллттаа  ииллии  ннаа  ппууттееввииммаа  ппрреенноошшеењњаа  ббууккее,,  

ннппрр..  ииззггррааддњњоомм  ззввууччнниихх  ббаарриијјеерраа..  ММееђђууттиимм,,  ддоокк  ссее  ннее  ссттееккннуу  ттееххннииччккии,,  

ттееххннооллоошшккии  ии  ееккооннооммссккии  ууссллооввии  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  ттааккввиихх  ееффееккттииввнниихх  ии  ееффииккаасснниихх  

ппооссттууппааккаа  ззаа  ссааннаацциијјуу  ппррооббллееммаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии,,  рреешшеењњее  ссее  ммоожжее  

ттрраажжииттии  уу  ппррааввииллнноомм  ппллаанниирраањњуу  ррааззввоојјаа  ооппшшттииннее.. 

    УУ  ттоомм  ссммииссллуу,,  ппррииллииккоомм  ппллаанниирраањњаа  ррааззввоојјаа  ооппшшттииннее  ммоорраајјуу  ссее  

ууззееттии  уу  ооббззиирр  ссллееддеећћии  ффааккттооррии:: 

  

  жжииввооттннее  ннааввииккее  ссттааннооввнниишшттвваа  ннаа  ппооддррууччјјуу  ооппшшттииннее,, 

  

  ррааззввоојј  ииннддууссттрриијјссккиихх,,  ккооммееррцциијјааллнниихх  ии  ззааннааттссккиихх  ооббллаассттии,,  ккааоо  ии  ооббллаассттии 

ннааммеењњеенниихх  ззаа  ооддммоорр,,  ззааббааввуу  ии  ррееккррееаацциијјуу,, 

  

  ттррааннссппооррттннее  ппооттррееббее  ооппшшттииннее.. 

  

    РРееггииооннааллннии  ппррооссттооррннии  ппллаанн  ЈЈуужжнноогг  ппооммооррааввљљаа  ддоо  22002211..  ггооддииннее  

ддееффиинниишшее  ккооннццееппцциијјуу  ррееггииооннааллнноогг  ппрриивврреедднноогг  ррааззввоојјаа  ккрроозз  ппооввеећћаањњее  ссттееппееннаа  

ффууннккццииооннааллннее  ииннттееггррииссааннооссттии  ппооддррууччјјаа  ппууттеемм  ссммаањњеењњаа  ссууббррееггииооннааллнниихх  

ррааззллииккаа,,  ппооббоољљшшаањњаа  ссааооббррааћћаајјннее  ппррииссттууппааччннооссттии  ии  ииннффрраассттррууккттууррннее  

ооппррееммљљееннооссттии..  ИИззггррааддњњаа  ииннффрраассттррууккттууррнноогг  ккооррииддоорраа  ааууттооппууттаа  ЕЕ--7755  ддооппррииннеећћее  

ууннааппррееђђеењњуу  ттррааннззииттнниихх  ии  ппооггррааннииччнниихх  ввееззаа  ии  ббрржжеемм  ррааззввоојјуу  ммаањњиихх  ггррааддоовваа  ии  

ннаассеељљаа  ггддее  ппррииппааддаа  ии  ннаассеељљеенноо  ммеессттоо  ББооссииллееггрраадд.. 
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    ППррееддввииђђаа  ссее  ии  ппооббоољљшшаањњее  ллооккааллннее  ии  ррееггииооннааллннее  ммрреежжее  ппууттеевваа  ккаа  

ннееддооввоољљнноо  ааккттииввнниимм  ппооппррееччнниимм  ппррааввццииммаа  ТТррггооввиишшттее--ББооссииллееггрраадд  ии  ККрриивваа  

ФФеејјаа--ББооссииллееггрраадд,,  ккааоо  ии  ппооввееззиивваањњее  ттее  ммрреежжее  ссаа  ааууттооппууттеемм.. 

  

    ММооггуућћннооссттии  ппрриивврреедднноогг  ррааззввоојјаа  ББооссииллееггррааддаа  ссее  ззаасснниивваајјуу  ннаа  

ббллииззииннии  ддрржжааввннее  ггррааннииццее  ссаа  РРееппууббллииккоомм  ББууггааррссккоомм  ии  ссааррааддњњии  ннаа  ррееггииооннааллнноомм  

ии  ллооккааллнноомм  ннииввооуу..  УУ  ппррооссттооррнноојј  ссттррууккттууррии  ппррииввррееддее  ппллааннссккоогг  ппооддррууччјјаа,, 

  

  ББооссииллееггрраадд  ппррееддссттааввљљаа  ннууккллееуусс  ппррооииззввоодднноо--ппрреерраађђииввааччккиихх  ааккттииввннооссттии  ии  

ММССПП.. 

  

  

  ЗЗаа  ррааззввоојј  ппрриивврреедднниихх  ддееллааттннооссттии  ссее  ппллаанниирраа:: 

  

  

  ааккттииввиирраањњее  ннооввиихх  ллооккааллииттееттаа  ии  ппррооссттооррнниихх  ммооддееллаа  ссммеешшттаајјаа  ииннддууссттрриијјее,,  ккааоо  

ии  ллооцциирраањњее  ммаањњиихх  ииннддууссттрриијјссккиихх  ккааппааццииттееттаа  уу  ооппшшттииннссккоомм  ццееннттрруу  ББооссииллееггрраадд,, 

  

  ооррггааннииззоовваањњее  ггллааввннее  ттууррииссттииччккее  ппооннууддее  уу  ддвваа  ккооммппллееккссаа:: 

  

oo  ооппшшттииннссккии  ццееннттаарр  ББооссииллееггрраадд--ввооддооааккууммууллаацциијјаа  ЛЛииссииннаа--ББеессннаа  ККооббииллаа  ии 

oo  ооппшшттииннссккии  ццееннттаарр  ББооссииллееггрраадд--ЦЦррнноооокк--ДДууккаатт.. 

  

    ППррееммаа  ППррооссттооррнноомм  ппллааннуу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ((""ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  

ггррааддаа  ВВрраањњаа"",,  ббрр..0088//1133)),,  ггррааддссккоо  ннаассеељљее  ББооссииллееггрраадд  јјее  ааддммииннииссттррааттииввнноо,,  

ккууллттууррнноо  ии  ппрриивврреедднноо  ссррееддиишшттее  ооппшшттииннее..  РРееллааттииввнноо  ввееллииккоо  ггррааввииттааццииоонноо  

ппооддррууччјјее  ггррааддаа  ББооссииллееггррааддаа  ппррооииззииллааззии  иизз  њњееггооввее  ддооссттууппннооссттии,,  оодднноосснноо  

ппооггоодднноогг  ссааооббррааћћаајјнноогг  ппооллоожжаајјаа  ннаа  ммеессттуу  ссууттииццаањњаа  ррееггииооннааллнниихх  ппууттеевваа  IIII--118811  ии  

ООПП  33..  ППооззиицциијјаа  ггррааддаа  ннаа  ддввееммаа  ссааооббррааћћаајјннииццааммаа  ооллааккшшаавваа  ппррииссттууппааччнноосстт  

ооккооллнниихх  ссееооссккиихх  ннаассеељљаа  ггррааввииттиирраајјуућћеемм  ццееннттрруу..  ДДаа  ббии  ссее  ооммооггуућћииллоо  ддааљљее  

јјааччаањњее  оошшттииннссккоогг  ццееннттрраа,,  ннееооппххоодднноо  јјее  ннаајјппррее  ууннааппррееђђеењњее  ппооссттоојјеећћее  

ииннффрраассттррууккттууррее,,  аа  ппооттоомм  ии  ддааљљии  ррааззввоојј  ппллааннииррааннее  ддрруушшттввееннее,,  ппррииввррееддннее,,  

ссааооббррааћћаајјннее  ии  ккооммууннааллннее  ииннффрраассттррууккттууррее  ннаа  ппррииннццииппииммаа  ооддрржжииввоогг  ррааззввоојјаа..   

  

    ППооввеећћаањњее  ссттееппееннаа  ццееннттррааллииттееттаа  ооппшшттииннссккоогг  ццееннттрраа  ооддввиијјаа  ссее  ккрроозз  

ррааззввоојј  ппрриивврреедднниихх,,  ццееннттррааллнниихх  ии  ссппооррттссккоо--ррееккррееааттииввнниихх  ффууннккцциијјаа..  РРааззввоојј  

ооппшшттииннссккоогг  ццееннттрраа  ззаассннииввааћћее  ссее  ннаа  ррааззввоојјуу  ппррооииззввоодднниихх  ддееллааттннооссттии  ии  

ддееллааттннооссттии  ттееррцциијјааррнноогг  ссееккттоорраа  ((ммаањњии  ииннддууссттрриијјссккии  ппооггооннии,,  ппррееррааддаа  
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ппоољљооппрриивврреедднниихх  ппррооииззввооддаа,,  ппррооииззввоодднноо  ззааннааттссттввоо,,  ууггооссттииттеељљссттввоо,,  ссааддрржжаајјии  

ццееннттррааллнниихх  ффууннккцциијјаа))..  ЗЗаа  ддааљљее  ууннааппррееђђеењњее  ооппшшттииннссккоогг  ццееннттрраа  ии  јјааччаањњее  

ррееггииооннааллнниихх  ввееззаа,,  ннуужжаанн  ппррееддууссллоовв  јјее  ааккттииввиирраањњее  ппооппррееччнниихх  ввееззаа  уу  ооддннооссуу  ннаа  

KKооррииддоорр  1100  ((ВВрраањњее--ББооссииллееггрраадд--ББууггааррссккаа)),,  ччииммее  ббии  ББооссииллееггрраадд  ммооггааоо  ддаа  

ппооссттааннее  ии  ззннааччаајјаанн  ттррааннззииттнноо--ууссллуужжннии  ццееннттаарр.. 

  

      ААккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее,,  ккааоо  ооссннооввннии  ааллаатт  ззаа  ууппррааввљљаањњее  ии  ппллаанниирраањњее  

ккоорриишшћћеењњаа  ттееррииттоорриијјее  ооппшшттииннее,,  ууззииммаајјуућћии  уу  ооббззиирр  ппррооббллеемм  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  

ссррееддииннии,,  ппооддррааззууммеевваа  ккллаассииффииккаацциијјуу  ттееррииттоорриијјее  ггррааддаа  уу  шшеесстт  ззооннаа  ссаа  

ххооммооггеенниимм  ггррааннииччнниимм  ввррееддннооссттииммаа  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  ккоојјии  ссуу  ооддррееђђееннии  УУррееддббоомм  

оо  ииннддииккааттооррииммаа  ббууккее,,  ггррааннииччнниимм  ввррееддннооссттииммаа,,  ммееттооддааммаа  ззаа  ооццеењњиивваањњее  

ииннддииккааттоорраа  ббууккее,,  ууззннееммиирраавваањњаа  ии  шшттееттнниихх  ееффееккааттаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  

((""ССлл..  ГГллаасснниикк  РРСС"",,  ббрр..  7755//22001100)).. 

  

  

  

    ППррииооррииттееттннии  ццииљљ  ааккууссттииччккоогг  ззоонниирраањњаа  јјее  ддооббиијјаањњее  ккооррееккттннее  ии  

ппррееццииззннее  ииннттееррппррееттаацциијјее  ккааррааккттееррииссттииккаа  ууррббаанноогг  ппллаанниирраањњаа  ррааззллииччииттиихх  

ооппшшттииннссккиихх  ззооннаа  ккрроозз  ппррееллииммииннааррннуу  ааннааллииззуу  уу  ооддннооссуу  ннаа:: 

  

  ууррббааннииссттииччккаа  рреешшеењњаа  ннааммееннее  ппррооссттоорраа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее,, 

  ммрреежжуу  ооппшшттииннссккиихх  ссааооббррааћћаајјннииццаа,, 

  рраассппоорреедд  ррааззллииччииттиихх  ааккттииввннооссттии  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ((ррееккррееаацциијјаа,,  ззааббаавваа,, 

ппооссллоовваањњее,,  ооббррааззоовваањњее,,  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа,,  ссттаанноовваањњее  ии  сслл..)).. 

  

    ННиишшттаа  ммаањњее  вваажжаанн  ццииљљ  јјее  ии  ззаашшттииттаа  ннаарруушшаавваањњаа  ссттаањњаа  ннииввооаа  ббууккее  

уу  ззооннааммаа  уу  ккоојјииммаа  „„ааккууссттииччккоо  ззааггаађђеењњее““  нниијјее  ееввииддееннттнноо  ии  ппооббоољљшшаањњее  ууссллоовваа  уу  

ззооннааммаа  ггддее  ннииввооии  ббууккее  ддооввооддее  ддоо  ннееггааттииввнниихх  ееффееккааттаа  ннаа  ссввааккооддннееввннее  ааккттииввннооссттии  

ии  ззддррааввљљее  ссттааннооввнниишшттвваа.. 

  

    ААккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее  ттееррииттоорриијјее  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ооббууххввааттаа  

ооддррееђђиивваањњее  ааккууссттииччккиихх  ззооннаа  уу  ззааввииссннооссттии  оодд  ннааммееннее  ппррооссттоорраа..  ООддррееђђиивваањњее  

ааккууссттииччккиихх  ззооннаа  јјее  вврршшеенноо  ннаа  ооссннооввуу:: 

  

11..  РРееффееррааллнниихх  ккааррааттаа  ппррооссттооррнниихх  ппллаанноовваа  ннаа  ккоојјииммаа  ссуу  ппррииккааззааннии  ннааммееннаа 

ппррооссттоорраа,,  ммрреежжаа  ннаассеељљаа  ии  ииннффрраассттррууккттууррннии  ссииссттееммии,,  ттууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа,, 

ппррииррооддннаа  ии  ннееппооккррееттннаа  ккууллттууррннаа  ддооббрраа,,  ии 

  

22..  РРееффееррааллнниихх  ккааррааттаа  ууррббааннииссттииччккиихх  ппллаанноовваа  ннаа  ккоојјииммаа  ссуу  ппррииккааззааннии  ппррееттеежжннаа 
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ннааммееннаа  ппоовврршшииннаа  ззееммљљиишшттаа,,  ппооддееллаа  ннаа  ззооннее  ии  ццееллииннее  ппррееммаа  ммооррффооллоошшккиимм,, 

ппллааннссккиимм,,  ииссттоорриијјссккоо--ааммббиијјееннттааллнниимм,,  ооббллииккооввнниимм  ии  ддррууггиимм  ккааррааккттееррииссттииккааммаа.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ААккууссттииччккее  ззооннее  ссуу  ооддррееђђееннее  ппррееммаа  ппооссттоојјеећћеемм  ссттаањњуу  ииззггрраађђееннооссттии,,  

ннааччииннуу  ккоорриишшћћеењњаа  ззееммљљиишшттаа,,  ккааоо  ии  ппррееммаа  ппллаанниирраанниимм  ннааммееннааммаа  ппррооссттоорраа..  ЗЗаа  
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ссввее  ааккууссттииччккее  ззооннее,,  ооддррееђђееннее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд,,  ддееффииннииссааннии  

ссуу  ссллееддеећћии  ппааррааммееттррии:: 

11))  ггееооггррааффссккии  ооппиисс  ппооддррууччјјаа  ккоојјии  ссее  ррааззммааттрраа;; 

22))  ооппиисс  ггллааввнниихх  ккааррааккттееррииссттииккаа  ииззввоорраа  ббууккее  ззннааччаајјнниихх  ззаа  ннааввееддеенноо  ппооддррууччјјее;; 

33))  ггррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии.. 

 

 

    ГГррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  ((ттааббееллаа  11))  ссуу  ддееффииннииссааннее  уу  

ссккллааддуу  ссаа  УУррееддббоомм  оо  ииннддииккааттооррииммаа  ббууккее,,  ггррааннииччнниимм  ввррееддннооссттииммаа,,  ммееттооддааммаа  ззаа  

ооццеењњиивваањњее  ииннддииккааттоорраа  ббууккее,,  ууззннееммиирраавваањњаа  ии  шшттееттнниихх  ееффееккааттаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  

ссррееддииннии  ((""ССлл..  ггллаасснниикк  РРСС"",,  ббрр..  7755//22001100))  ззаа  ддаанн  ((66::0000--1188::0000)),,  ввееччее  ((1188::0000--2222::0000))  ии  

ннооћћ  ((2222::0000--0066::0000)).. 

 

ТТааббееллаа  11..  ГГррааннииччннее  ввррееддннооссттии  ииннддииккааттоорраа  ббууккее  ннаа  ооттввоорреенноомм  ппррооссттоорруу 

 

 
 

Зона Намена простора Ниво буке у dB 

За дан и вече За ноћ 
 

1. ППооддррууччјјаа  ззаа  ооддммоорр  ии  ррееккррееаацциијјуу,,  ббооллннииччккее  ззооннее  ии  

ооппооррааввииллиишшттаа,, 

ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккии  ллооккааллииттееттии,,  ввееллииккии  ппааррккооввии 

      50                            40 

2. ТТууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа,,  ккааммппооввии  ии  шшккооллссккее  ззооннее      50                              45 

3. ЧЧииссттоо  ссттааммббееннаа  ппооддррууччјјаа      55                              45 

4. ППооссллооввнноо--ссттааммббееннаа  ппооддррууччјјаа,,  ттррггооввааччккоо--ссттааммббееннаа  

ппооддррууччјјаа  ии  ддееччјјаа    ииггррааллиишшттаа 

     60                              50 

5. ГГррааддссккии  ццееннттаарр,,  ззааннааттссккаа,,  ттррггооввааччккаа,,  

ааддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввннаа  ззооннаа  ссаа  ссттааннооввииммаа,,  ззооннаа  

ддуужж  ааууттооппууттеевваа,,  ммааггииссттррааллнниихх  ии  ггррааддссккиихх  

ссааооббррааћћаајјннииццаа 

    65                              55 

6. ННаа  ггрраанниицции  ооввее  ззооннее  ббууккаа  ннее  ссммее 

ИИннддууссттрриијјссккаа,,  ссккллааддиишшннаа  ии  ссееррввииссннаа  ппооддррууччјјаа  ии  

ттррааннссппооррннии  ппррееллааззииттии  ггррааннииччннуу  вврреедднноосстт  уу  

ттееррммииннааллии  ббеезз  ссттааммббеенниихх  ззггррааддаа  ззооннии  ссаа  ккоојјоомм  ссее  

ггррааннииччии 

 

На граници ове зоне бука не 

сме прелазити граничну 

вредност у зони са којом се 

граничи 
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ТТееррииттоорриијјаа  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  јјее  ппооддеељљееннаа  ннаа  ссллееддеећћее  ааккууссттииччккее  ззооннее:: 

 

11))  ППооддррууччјјаа  ззаа  ооддммоорр  ии  ррееккррееаацциијјуу,,  ббооллннииччккее  ззооннее  ии  ооппооррааввииллиишшттаа,,  ккууллттууррнноо-- 

ииссттоорриијјссккии  ллооккааллииттееттии 

11..11..  ппааррккооввии  ии  шшееттааллиишшттаа,, 

11..22..  ссппооммеенн--ппааррккооввии  ии  ооббееллеежжјјаа,, 

11..33..  ггррааддссккее  шшууммее  ии  ппооссееббннии  ззееллееннии  ккооммппллееккссии,, 

11..44..  ррееккррееааттииввнноо--ссппооррттссккии  ццееннттррии,, 

 

 

11..55..  ззаашшттиићћееннаа  ии  ззннааччаајјннаа  ппррииррооддннаа  ии  ккууллттууррннаа  ддооббрраа,, 

11..66..  ббооллннииццее,,  ссппеецциијјааллииссттииччккии  ззааввооддии,,  ииннссттииттууттии  ии  ццееннттррии  ссаа  ссттааццииооннаарроомм.. 

 

 

22))  ТТууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа,,  ккааммппооввии  ии  шшккооллссккее  ззооннее 

22..11..  ттууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа  ии  ббаањњее,, 

22..22..  ввррттиићћии  ии  ппррееддшшккооллссккее  ууссттааннооввее,, 

22..33..  ооссннооввннее,,  ссррееддњњее  шшккооллее  ии  ооббррааззооввннии  ццееннттррии.. 

 

33))  ЧЧииссттоо  ссттааммббееннаа  ппооддррууччјјаа 

33..11..  ссттааммббееннее  ззооннее  ннаа  ппааррццееллааммаа  ((ппррееттеежжнноо  ннииссккее  ссппррааттннооссттии  ии  ммааллиихх  ии  

ууммеерреенниихх  ггууссттииннаа  ссттаанноовваањњаа)),, 

 

44))  ППооссллооввнноо--ссттааммббееннаа,,  ттррггооввааччккоо--ссттааммббееннаа  ппооддррууччјјаа  ии  ддееччјјаа  ииггррааллиишшттаа 

44..11..  ссттааммббееннее  ззооннее  уу  ббллооккооввссккоомм  --  ииввииччнноомм  ссииссттееммуу  ииззггррааддњњее  ((ппррееттеежжнноо  ссррееддњњее 

ссппррааттннооссттии  ии  ссррееддњњиихх  ггууссттииннаа  ссттаанноовваањњаа))  ггддее  јјее  ддооззввоољљееннаа  ппооссллооввннаа  ии  

ттррггооввааччккаа  ддееллааттнноосстт,, 

44..22..  ззооннее  ии  ооббјјееккттии  ссаа  ссттааммббеенниимм  ((ии  уу  ссттааммббеенниимм))  ооббјјееккттииммаа  ннааммеењњееннии  ззаа 

ппооссллооввннуу  ии  ттррггооввааччккуу  ддееллааттнноосстт,, 

44..33..  ппооссееббннее  ззооннее,,  ооббјјееккттии  ддрруушшттввеенниихх  ии  ккооммееррцциијјааллнниихх  ддееллааттннооссттии 

((ооррггааннииззаацциијјее  ннааууккее  ии  ккууллттууррее,,  ттррггооввииннаа,,  ууггооссттииттеељљссттввоо,,  ттууррииззаамм,, 

ффииннааннссиијјссккее,,  ппооссллооввннее  ии  ттееххннииччккее  ууссллууггее,,  ннееппррооииззввооддннее  ддееллааттннооссттии  ии  сслл..)),, 

44..44..  ддееччиијјаа  ииггррааллиишшттаа;; 

 

55))  ГГррааддссккии  ццееннттаарр,,  ззааннааттссккаа,,  ттррггооввааччккаа,,  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввннаа  ззооннаа  ссаа 

ссттааннооввииммаа,,  ззооннаа  ддуужж  ммааггииссттррааллнниихх  ии  ггррааддссккиихх  ссааооббррааћћаајјннииццаа 

55..11..  ггррааддссккии  ццееннттаарр,, 

55..22..  ммааггииссттррааллннее  ии  ррееггииооннааллннее  ссааооббррааћћаајјннииццее,, 
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55..33..  ррееггииооннааллннее  ссааооббррааћћаајјннииццее  ссаа  ааууттооббууссккиимм  ссааооббррааћћаајјеемм  ии  ттееррееттнниимм 

ттррааннззииттоомм,, 

55..44..  ссааооббррааћћаајјннее  ууссллууггее  ии  ттееррммииннааллии  ((ааууттооббууссккаа  ссттааннииццаа)),, 

55..55..  ммаањњии  ппоојјееддииннааччннии  ииннддууссттрриијјссккии  ии  ппррооииззввооддннии  ооббјјееккттии  ии  ссккллааддиишшттаа 

ииннддууссттрриијјссккоогг  ккааррааккттеерраа  ссаа  ссттааммббеенниимм  ооббјјееккттииммаа;; 

 

66))  ИИннддууссттрриијјссккаа,,  ссккллааддиишшннаа  ии  ссееррввииссннаа  ппооддррууччјјаа  ии  ттррааннссппооррттннии  ттееррммииннааллии 

ббеезз  ссттааммббеенниихх  ззггррааддаа 

66..11..  ппррииввррееддннее  ии  ииннддууссттрриијјссккее  ззооннее,,  ппррооииззввооддннии  ии  ииннффрраассттррууккттууррннии  ооббјјееккттии,, 

66..22..  ссккллааддиишшттаа  ииннддууссттрриијјссккоогг  ккааррааккттеерраа  ббеезз  ссттааммббеенниихх  ооббјјееккааттаа,, 

66..33..  ппааррккииннззии  ззаа  ттееррееттннаа  ввооззииллаа,,  ооппррааввккаа  ии  ооддрржжаавваањњее  ввооззииллаа,,  јјааввннаа  ссккллааддиишшттаа 

ии  ддрр..,, 

66..44..  ззооннее  ии  ооббјјееккттии  ккооммууннааллнниихх  ддееллааттннооссттии,, 

66..55..  ооббјјееккттии  ии  ппооссттрроојјеењњаа  ввооддооввооддаа  ии  ккааннааллииззаацциијјее,, 

66..66..  ггррааддссккаа  ччииссттооћћаа.. 

 

 

    ААккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее  ттееррииттоорриијјее  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  јјее  ррееааллииззоовваанноо  

уу  ссллееддеећћиимм  ффааззааммаа:: 

 

11..  ААннааллииззаа  ттееррииттоорриијјее,,  оодднноосснноо  ППррооссттооррнноогг  ппллааннаа  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд,,  ннаа  

ккоојјеемм  ссуу  ппррииккааззааннии  ннааммееннаа  ппррооссттоорраа,,  ммрреежжаа  ннаассеељљаа  ии  ииннффрраассттррууккттууррннии  

ссииссттееммии,,  ттууррииссттииччккаа  ппооддррууччјјаа,,  ппррииррооддннаа  ии  ннееппооккррееттннаа  ккууллттууррннаа  ддооббрраа  ии 

 

22..  ААннааллииззаа  ППллааннаа  ггееннееррааллннее  ррееггууллаацциијјее  ББооссииллееггррааддаа,,  ннаа  ккоојјеемм  јјее  ппррииккааззааннаа  

ппррееттеежжннаа  ннааммееннаа  ппоовврршшииннаа  ззееммљљиишшттаа,,  ппооддееллаа  ннаа  ззооннее  ии  ццееллииннее  ппррееммаа  

ммооррффооллоошшккиимм,,  ппллааннссккиимм,,  ииссттоорриијјссккоо--ааммббиијјееннттааллнниимм,,  ооббллииккооввнниимм  ии  ддррууггиимм 

ккааррааккттееррииссттииккааммаа;; 

 

33..  ИИззррааддаа  ппллааннаа  ааккууссттииччккоогг  ззоонниирраањњаа.. 

 

    ППррииммеењњееннаа  ссуу  ддвваа  ппррииссттууппаа  ззаа  ааккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее  ии  

ииддееннттииффииккаацциијјуу  ии  ооццееннуу  ррааззллииччииттиихх  ззооннаа  --  ккввааллииттааттииввннии  ии  ккввааннииттааттииввннии  

ппррииссттуупп.. 

    ККввааллииттааттииввннии  ппррииссттуупп  ссее  ззаасснниивваа  ннаа  ддееттаањњнноојј  ааннааллииззии  

ккааррааккттееррииссттииккаа  ттееррииттоорриијјее  ккоојјаа  ссее  ааккууссттииччккии  ззоонниирраа  ннаа  ооссннооввуу  ддииггииттааллнниихх  

ппооддллооггаа  ттееииттоорриијјее  ккоојјее  ооббууххввааттаајјуу:: 
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11..  ннааммееннуу  ккоорриишшћћеењњаа  ппррооссттоорраа,, 

22..  ппллаанн  ссттааммббеенниихх  ззооннаа;; 

33..  ппллаанн  ииддууссттрриијјссккиихх  ззооннаа,,  рраадднниихх  ззооннаа  ии  ззооннаа  ппооссллоовваањњаа,, 

44..  ппллаанн  ммрреежжее  ссааооббррааћћаајјннииццаа.. 

 

ККввааллииттааттииввнниимм  ппррииссттууппоомм  ссуу  ииддееннттииффииккооввааннее  ооббллаассттии  ккоојјее  ппррииппааддаајјуу  

ааккууссттииччккиимм  ззооннааммаа  11,,  22  ии  66,,  аа  ппооссееббнноо:: 

 

  ббооллннииццее,,  ккллииннииччккии  ии  ззддррааввссттввееннии  ццееннттррии;; 

  шшккооллссккее  ззооннее;; 

 

 

  ззооннее  ннааммеењњееннее  ззаа  ооддммоорр  ии  ррееккррееаацциијјуу,, 

  ттууррииссттииччккее  ззооннее;; 

  ааррххееооллоошшккии  ии  ккууллттууррнноо--ииссттоорриијјссккии  ллооккааллииттееттии;; 

  ииннддууссттрриијјссккее  ззооннее,,  ррааддннее  ззооннее  ии  ззооннее  ппооссллоовваањњаа  ббеезз  ссттааммббеенниихх  ооббјјееккааттаа.. 

 

 

    ККввааннттииттааттииввннии  ппррииссттуупп  ссее  ззаасснниивваа  ннаа  ппррооррааччууннуу  ссккууппаа  ппааррааммееттаарраа  ии  

ииннддееккссаа  ккоојјии  ооммооггуућћаавваајјуу  ккааррааккттееррииззаацциијјуу  ттееррииттоорриијјее  ннаа  ооссннооввуу:: 

 

11..  ггууссттииннее  ссттааннооввнниишшттвваа  ((ббрроојј  ссттааннооввннииккаа  ппоо  ккввааддррааттнноомм  ммееттрруу));; 

22..  ппррииссууссттвваа  ккооммееррцциијјааллнниихх  ии  ааддммииннииссттррааттииввнниихх  ааккттииввннооссттии;; 

33..  ппррииссууссттвваа  ззааннааттссккиихх  ааккттииввннооссттии;; 

44..  ттииппооллооггиијјее  ссааооббррааћћаајјннииццаа  ии  ккааррааккттееррииссттииккаа  ссааооббррааћћаајјаа.. 

 

    ППррииммеенноомм  ккввааннттииттааттииввнноогг  ппррииссттууппаа  ссуу  уу  ааккууссттииччккуу  ззооннуу  33  ссввррссттааннее  

ссллееддеећћее  ооббллаассттии  ссттаанноовваањњаа:: 

 

  ссееооссккаа  ннаассеељљаа,, 

  ссттаанноовваањњее  ннииссккиихх  ггууссттииннаа  уу  ппррииггррааддссккоо  ппооддррууччјјуу  --  ввииккеенндд  ззооннее;; 

  ссттаанноовваањњее  ууммеерреенниихх  ггууссттииннаа  уу  ггррааддссккоомм  ппооддррууччјјуу;; 

 

    ППррииммеенноомм  ккввааннттииттааттииввнноогг  ппррииссттууппаа  јјее  уу  ааккууссттииччккуу  ззооннуу  44  ссввррссттааннаа  

ооббллаасстт  ссттаанноовваањњаа:: 

  ссттаанноовваањњее  ссррееддњњиихх  ггууссттииннаа  уу  ггррааддссккоомм  ппооддррууччјјуу;; 
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ООррггааннииззаацциијјаа  јјааввнниихх  ссллуужжббии 

 

 

 

    ССттааннооввнниишшттввоо  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ооссттвваарруујјее  ссооцциијјааллннуу  ззаашшттииттуу  

ппррееккоо  ЦЦееннттрраа  ззаа  ссооцциијјааллннии  рраадд  ккоојјии  ппооссллуујјее  ккааоо  ссааммооссттааллннаа  ууссттаанноовваа,,  ааллии  ннееммаа  

ссввоојјее  ппррооссттоорриијјее..  ООппшшттииннаа    ББооссииллееггрраадд  ииммаа  јјееддннуу  ппррееддшшккооллссккуу  ууссттааннооввуу.. 

 

    ННаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ппооссттоојјии  јјееддннаа  ооссннооввннаа  шшккооллаа,,  ддоокк  уу  2211  ссееллуу  

ппооссттоојјее  ппооддррууччннаа  --  ииссттууррееннаа  ооддеељљеењњаа.. 

ООппшшттииннаа    ББооссииллееггрраадд  ииммаа  јјееддннуу  ссррееддњњуу  шшккооллуу  ––  ггииммннааззиијјуу.. 

 

 

    УУ  ББооссииллееггррааддуу  ппооссттоојјии  ииннттееррннаатт  ззаа  ссммеешшттаајј  ууччееннииккаа  ссррееддњњиихх  

шшккооллаа.. 

    ЗЗддррааввссттввееннаа  ддееллааттнноосстт  ннаа  ппооддррууччјјуу  ооппшшттииннее  ооббааввљљаа  ссее  ннаа  ннииввооуу  

ппррииммааррннее  ззддррааввссттввееннее  ззаашшттииттее..  УУссттаанноовваа  ккоојјаа  ооббааввљљаа  ооввуу  ддееллааттнноосстт  уу  ггррааддуу  јјее  

ДДоомм  ззддррааввљљаа  ББооссииллееггрраадд..  УУ  77  ссееооссккиихх  ннаассеељљаа  ппррииммааррннаа  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  ссее  

ооддввиијјаа  ккрроозз  ззддррааввссттввееннее  ааммббууллааннттее.. 

    ООббјјееккттии  ууппррааввее,,  ааддммииннииссттрраацциијјее  ии  ддрруушшттввеенноо--ппооллииттииччккиихх  

ооррггааннииззаацциијјаа  ссуу  ккооннццееннттррииссааннии  уу  ггррааддссккоомм  ппооддррууччјјуу,,  ии  ттоо  ссуу  ССккууппшшттииннаа  

ООппшшттииннее,,  ССуудд,,  ССУУПП,,  ппоошшттаа  ии  ццааррииннаа  ""РРииббааррцции"".. 

 

    ООдд  ппооссллооввнноо--ффииннааннссиијјссккиихх  ссааддрржжаајјаа  уу  ггррааддуу  ппооссттоојјее  ббааннккее..  УУ  66  

ссееооссккиихх  ннаассеељљаа  ппооссттоојјее  ммеессннее  ккааннццееллаарриијјее,,  ддоокк  уу  33  ссееооссккаа  ннаассеељљаа  ппооссттоојјее  

ппоошшттее.. 

    УУ  ннаассеељљуу  ББооссииллееггрраадд  уу  ттооккуу  јјее  ииззггррааддњњаа  ззааттввооррееннее  ссппооррттссккее  

ддввооррааннее..  УУ  ооккввиирруу  ссппооррттссккоогг  ццееннттрраа  ппооссттоојјее  ттееррееннии  ззаа  ккоошшааррккуу,,  ооддббоојјккуу,,  ммааллии  ии  

ввееллииккии  ффууддббаалл..  ППррии  ооссннооввнноојј  шшккооллии  ии  ггииммннааззиијјии  уу  ББооссииллееггррааддуу  ппооссттоојјее  

ооттввооррееннии  ссппооррттссккии  ттееррееннии,,  аа  ппррии  ооссннооввнноојј  шшккооллии  ии  ффииссккууллттууррннаа  ссааллаа..  УУ  33  ссееллаа  

ппооссттоојјее  ффииссккууллттууррннее  ссааллее,,  оодд  ччееггаа  ссуу  22  уу  ллоошшеемм  ссттаањњуу..  УУ  РРаајјччииллооввццииммаа  ии  јјоошш  44  

ссееооссккаа  ннаассеељљаа  ппооссттоојјее  ттееррееннии  ззаа  ррааззллииччииттее  ссппооррттооввее.. 

 

    ККууллттууррннее  ммааннииффеессттаацциијјее  ссее  ооддииггрраавваајјуу  уу  ЦЦееннттрруу  ззаа  ккууллттуурруу  уу  

ББооссииллееггррааддуу,,  ккааоо  ии  уу  ддооммооввииммаа  ккууллттууррее  уу  ооккввиирруу  ззааддрруужжнниихх  ддооммоовваа  уу  77  ссееооссккиихх  

ннаассеељљаа  ии  ппррииггррааддссккоомм  ннаассеељљуу  РРаајјччииллооввцции..  УУ  ЦЦееннттрруу  ззаа  ккууллттуурруу  уу  ББооссииллееггррааддуу  

ппооссттоојјее  ббииооссккоопп  ии  ббииббллииооттееккаа.. 
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    ББииббллииооттееккее  ссее  ннааллааззее  ии  ппррии  ооссммооггооддиишшњњиимм  ооссннооввнниимм  шшккооллааммаа  уу  

ссееллииммаа  ББииссттаарр,,  ГГооррњњаа  ЉЉууббааттаа  ии  ГГооррњњаа  ЛЛииссииннаа,,  аа  уу  ДДооњњоојј  ЉЉууббааттии  ппррии  ддооммуу  

ккууллттууррее.. 

    УУ  ооппшшттииннии  ппооссттоојјии  јјееддннаа  ццрркквваа  уу  ггррааддуу  ии  3300  ввееррссккиихх  ооббјјееккааттаа  ннаа  

ппооддррууччјјуу  2255  ссееллаа.. 

 

 

   Акустично зонирање општине  где су одређене Акустичне зоне и 

мерне тачке.  зонирање града урадила је овлашћена организација  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Центар 

за техничку дијагностику , тако да постоје подаци о нивоу буке у Акустичним 

зонама.  Постојеће стање на терену, реализоване зоне, локације, објекти и 

инфраструктура, не представљају значајне изворе буке и вибрације изнад 

дозвољене вредности. 

 

 
  

  Вештачки извори импулсне буке карактеристични су за урбане и 

индустријске центре. 

 

  Стални извори буке у граду су: друмски саобраћај и индустријска 

постројења. 

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ- на територије града теретни и путнички аутомобили 

стварају високе вредности нивоа импулсне буке. У зависности од акустичних и 

просторних услова, фреквентности саобраћајница, бука у насељу, при   

отвореним прозорима, је нижа од 4-15db. Станови који се налазе на удаљености 

од 50-100м од саобраћајнице, јављају се ниже вредности нивоа буке. 
 

ИНДУСТРИЈСКА ПОСТРОЈЕЊА –индустријска бука, по карактеру може бити 

постојана и широкопостојана. Најзначајнији извори се налазе у области од 500- 

1000 Hz, тј. у зони највеће осетљивости органа слуха човека. 

 
 

Датом табелом приказани су максимални нивои индустријске буке 

 

ММааккссииммааллннии  ннииввооии  ииннддууссттрриијјссккее  ббууккее 
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Производња и дистрибуција енергије 111dB 

Производња и прерада угља 

 

до 120dB 

Црна металургија-железара 120-130dB 

Металургија обојених метала 122dB 

Метална индустрија 130dB 

Хемијска индустрија 115dB 

Графичка индустрија 120dB 

Прехрамбена индустрија 115dB 

Дрвна индустрија 120dB 

Текстилна индустрија 121dB 

Индустрија коже, гуме и обуће 120dB 

 

 

 Деловање импулсне буке на човека проузрокује негативне ефекте тако 

што изазива штетно дејство по здравље људи и то: 

 

   • Губитак слуха, 

   • Појаву вртоглавице, главобоље, замора 

   • Утицај на нервни и кардиоваскуларни систем, 

   • Утицај на друге органе и системе, 

 

 

  Ниво бука се може смањити пресвлачењем путева посебном 

подлогом и ограничењем брзине возила у градском насељу на 30 km/h. На 

саобраћајницама заштитни појас од буке чине дрвореди, који смањују 

интензитет импулсне буке у зградама. Како интензитет буке опада са квадратом 

растојања, најбоља заштита се постиже када се зграде подижу на 25-30 m од 

саобраћајнице и зеленог појаса. 

 
 

 

У наредној табели приказано је утицај ширине засада на смањење нивоа буке 
 

Ширина појаса(m) Снижење нивоа буке (dB) 

10-14 4-5 

14-20 5-8 

20-25 8-10 

25-30 10-12 
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  На основу постојећег Закона о заштити од буке у животној средини  

као и пратећих Правилника можемо закључити да утицај буке и вибрације неће 

прекорачити дозвољене вредности на датом подручји. 

 
 

 
  

 Мере заштите од појаве прекомерне буке и вибрација: 
 

 

 • Реализација пејзажног обликованог и уређеног, линеарног, заштитног  

зеленила дуж саобраћајница, ФОРЛАНДА река и око Лисинског језера, 

  • Реализација заштитних зона и појасева у радним у комплексима и зонама    

привређивања као обавезне мере заштите, 

  • Избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима у     

складу са пејзажним и еко-биолошким захтевима, 

  • Озелењавање паркинг простора, 

 • Увођење саобраћајних режима у зонама са могућим и очекиваним  повећаним 

интензитетима буке, 

  • При реализацији појединачних Пројеката – производних погона, обавезна је    

појединачна процена утицаја са аспекта процене очекиваних интензитета  буке 

у окружењу и реализација техничких, организационих и биолошких мере 

заштите. 

 

  Заштита од прекомерне буке планирана је у валоризованим 

еколошким зонама. 
 

  Биолошке и техничке мере заштите спроводиће се у оквирима 

еколошких зона и локација: 
 
  

  

  ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа 

  

         
  

  

          ООддррееђђееннии  ппррооббллееммии,,  ккоојјее  ттррееббаа  ииммааттии  уу  ввииддуу  ппррииллииккоомм  ддааљљиихх  

ааккттииввннооссттии  ууппррааввљљаањњаа  ббууккоомм,,    ссввааккааккоо  ппооссттоојјее..  ТТоо  ссуу,,  ппррее  ссввееггаа::   
  

                          ••      ннееооддггоовваарраајјуућћии  рреежжиимм  ссааооббррааћћаајјаа,,  ббеезз  ооббииллааззннииццаа  ззаа  ттееррееттннаа  ввооззииллаа,,   
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              ••        ннееппооссттоојјаањњее  ззееллеенноогг  ззаашшттииттнноогг  ппоојјаассаа  ооккоо  ииннддууссттрриијјссккиихх  ззооннаа,,  рраадднниихх  

ккооммппллееккссаа,,   
                   

                            ••      ннееппооссттоојјаањњее  ззаашшттииттннее  ооггррааддее  ддуужж  ооппттеерреећћеенниихх  ссааооббррааћћаајјннииццаа  ,,   
                 

                            ••      ннееааддееккввааттннаа  ссааооббррааћћаајјннаа  ссииггннааллииззаацциијјаа   
  

                            ••    ннeeппooссттoojjaaњњее  ааккццииоонноогг  ппллааннаа  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии;; 
  

              ••      ннееппооссттоојјаањњее  ббааззее  ппооддааттааккаа  оо  ииззввооррииммаа  ии  ннииввооииммаа  ббууккее  уу  ооккввиирруу  

јјееддииннссттввеенноогг   

                                    ииннффооррммааццииоонноогг  ссииссттееммаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее;;   

  

  
  

                          ••      ннииззаакк  ннииввоо  јјааввннее  ссввеессттии  оо  ууттииццаајјииммаа  ббууккее  ннаа  жжииввооттннуу  ии  ррааддннуу  ссррееддииннуу  

ии  јјааввнноо  ззддррааввљљее   
               
                 
           

  

  
 НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 

 

 

 

 

 

 

              
  Извори нејонизујућих зрачења су уређаји, инсталације или објекати 

који емитују нејонизујуће зрачење. Мере заштите од нејонизујућих зрачења у 

животној средини обухватају услове и мере заштите здравља људи и животне 

средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора 

нејонизујућих зрачења. 

  Предајници базних станица мобилне телефоније спадају у групу са 

малом снагом (предајници од неколико десетина вати), који емитују врло узак 

сноп радиофреквентних таласа. Снага зрачења (самим тим и ефективна  
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израчена снага) је увек ограничена на оптималну, у зависности од оптерећења и 

услова пропагације али се, из разлога безбедности, при мерењу редовно узима и 

максимално оптерећење, при коме не смеју да се прекораче референтне 

граничне вредности ни у једној тачки у околини базне станице. 

 

          Као објекти од нарочитог значаја за одређивање нивоа 

електромагнетног зрачења и утицаја на здравље људи који могу настајати при 

дистрибуцији електричне енергије постојећим системима на територији 

општине Босилеград , могу се издвојити следећи:  

 

           далеководи  

           дистрибутивне трансформаторске станице  

           подземни каблови.  

 

          Далеководи својим електричним, магнетским и електромагнетским 

пољима утичу на карактеристике електромагнетске околине људи у њиховим 

становима, двориштима и на улици. Електричне струје које теку проводницима 

далековода стварају магнетско поље фреквенције 50 Hz. Ниво магнетске 

индукције поља (B), сваког од проводника, зависи од јачине струје кроз тај 

проводник.  

          Дистрибутивне трансформаторске станице (ДТС) уграђене у 

стамбене или пословне зграде  могу своју непосредну околину оптерећивати 

нежељеним електромагнетским пољима.  

 

 

 Електромагнетска поља која ствара или може да створи ДТС у  свом 

непосредном окружењу представљају опасност по кориснике тог простора.  

 

           Дистрибутивне трансформаторске станице стварају:  

 

            магнетско поље фреквенције 50 Hz,  

           магнетски шум са фреквенцијским спектром од 0 kHz до 2 kHz, и  

           електромагнетски импулс.  
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       Здравствени аспекти нејонизујућих зрачења  

 

 

  Подручје нејонизујућег зрачења обухвата: ултравиолетно зрачење, 

видљиву светлост, инфрацрвено зрачење, радиофреквентно зрачење, електрична 

и магнетска поља, ниске, веома ниске и екстремно ниске фреквенције и 

ласерско зрачење.  

        Природном ултравиолетном зрачењу су у већој мери изложени 

људи, који због природе посла, већи део године проводе на отвореном простору. 

 

   Вештачком ултравиолетном зрачењу изложени су радници у 

индустрији на фотохемијским процесима, особље у здравственим установама и 

козметичким салонима.  
          

  Ултравиолетно зрачење пореклом од сунца изазива промене на 

кожи. Присуство овог зрачења и разних хемијских супстанци као што су лекови, 

козметички препарати и биљке доводе до фотосензибилизације која се испољава 

у виду фототоксичне и фотоалергијске реакције. Дуготрајно излагање ув 

зрачењу може да доведе и до карцинома спинозних ћелија конјуктиве, а такође 

и до фотохемијског оштећења мрежњаче, а доприноси и настанку катаракте.  

 

         Под дејством UV зрачења настају и лезије на ДНК што за последицу 

има и канцерогене ефекте. Код особа дуготрајно изложених овом зрачењу 

чешће настају немеланомска малигна обољења коже и малигни меланом.  

 

          Видљива светлост добро пролази кроз оптичке средине ока и пада 

фокусирана на ретину. Део видљивог спектра краћих таласних дужина 

фокусиран на очно дно може да изазове фотохемијско оштећење ретине, док 

светлосно зрачење већих таласних дужина доводи до термичке повреде ретине. 

Интензивно светлосно зрачење доводи до заслепљивања која могу, у одређеним 

ситуацијама, да допринесу настанку повреда на раду или у саобраћају.  
         
 

  Инфрацрвено зрачење заузима место између видљиве светлости и 

микроталасног зрачења. Природном инфрацрвеном зрачењу су изложене особе 

које обављају послове на отвореном простору. Вештачким изворима су 

експоновани радници при топљењу и ливењу метала, вариоци, стаклодувачи,  

 



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

135 

 

 

радници у керамичкој индустрији, производњи хартије и целулозе,  боја, лакова 

и др.  

         При дуготрајном излагању инфрацрвеном зрачењу долази до 

еритематозних промена на кожи, појаве телеангиектазија, кератоза, верукозних 

творевина, љушћења коже и атрофичних промена. Ове промене могу да 

малигно алтерирају у спиноцелуларни карцином. На очима обично настају 

запаљенско дегенеративне промене на конјуктиви. Загревање предње стране 

сочива доприноси настанку катаракте.  

          Природно радиофреквентно зрачење потиче од сунца и других 

извора из свемира, земље, па и самог човека. Вештачки извори се користе у 

подручју радиовеза, телевизије, радионавигација, у индустрији, медицини и 

другим областима живота.  

 

    У организму под утицајем овог зрачења настају поремећаји 

терморегулационих механизама, термичке повреде, конвулзије, промене у 

понашању и у отпорности организма. Под утицајем радиофреквентног зрачења 

описано је присуство скупа неспецифичних симптома као што су: главобоља, 

поремећај сна, умор, слабост, раздражљивост, поремећај и лабилност крвног 

притиска, пад имунитета и сл. Повезаност ових симптома са експозицијом 

радиофреквентном зрачењу није поуздано утврђено и о томе постоје опречна 

мишљења.  
 

       Електричним и магнетским пољима су изложени, у највећој мери: 

заваривачи, радници на производњи електричне енергије и одржавању 

преносних и дистрибутивних линија и трансформатора, запослени на оправци 

тв и радиоапарата, радници који раде поред великих електромотора, у хидро и 

термоелектранама, радници на одржавању видеотерминала и др.  

 

            У организму човека, који борави у променљивом електромагнетском 

пољу, индукују се струје. У јачим пољима струје веће густине могу да поремете 

функције појединих система и органа што за последицу има развој 

екстрасистолије, вентрикуларну фибрилацију, а поља већег интензитета могу да 

поремете рад уграђеног срчаног кардио стимулатора.  
                                                                                         
        На подручју Града не постоје подаци о праћењу здравственог стања 

становништва, које живи у близини извора нејонизујућих зрачења. Што се тиче  
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радне популације, деловање извора нејонизујућих зрачења на здравље 

запослених, с обзиром на њихове неспецифичне ефекте, не може се строго 

издвојити од осталих фактора, сем у случају катаракте за коју нејонизујуће 

зрачење може бити фактор или кофактор у њеном настанку. Код заваривача су 

евидентиране термичке повреде ока и офталмиа електрика услед услед 

излагања UV и IC зрацима. Неспецифичне тегобе у смислу главобоља, свраба, 

пецкања и сл. не могу се са сигурношћу приписати само деловању 

нејонизујућих зрачења.  
 

 

 

 

 

 

          На основу Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, предлажемо 

следеће:  

 

 

 

Евидентирати изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врсте 

извора,  начин и период њиховог испитивања;  

 

Одредити границе излагања нејонизујућим зрачењима (према Правилнику), 
  

Спроводити континуирани мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења у 

животној  средини;  

 

Одредити услове које морају да испуњавају правна лица у погледу кадрова, 

опреме  и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења у животној средини, начину и методама систематског 

испитивања; 

 

Одредити услове које морају да испуњавају правна лица у погледу кадрова, 

опреме и простора за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини; 
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Спроводити     континуирани     здравствени   мониторинг     одређених    

група  становништва. Зоне повећане осетљивости су: подручја стамбених зона у 

којима се особе задржавају и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске 

установе, породилишта, болнице, туристички објекти, као и дечја игралишта; по  

неизграђених парцела одређене према урбанистичком плану за поменуте 

намене, у складу са препорукама Светске здравствене организације. Са 

здравственог аспекта, такође, су значајне циљне групе људи, који живе и раде у  

близини трафостаница, далековода, базних станица мобилне телефоније и др.  

 

          Превентивни преглед одређених група становништва обухвата 

следеће елементе: крвна слика, биохемијске анализе, офталмолошки преглед, 

РТГ плућа, анализу хромозомских аберација, интернистички, 

неуропсихијатријски преглед, а код жена и гинеколошки преглед.  

 

         Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса су, по 

дефиницији, извори електромагнетног зрачења који могу да буду опасни по 

здравље људи, одређени као стационарни и мобилни извори 

чијеелектромагнетно поље у зони повећане осетљивости, достиже барем 10% 

износа референтне, граничне вредности прописане за ту фреквенцију.  

 

          Јединици локалне самоуправе поверава се вршење инспекцијског 

надзора над изворима нејонизујућих зрачења за чије одобрење за изградњу и 

почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.  
                            
                            
                                 
         Мере заштите 

 

 

 

  •  Потребно је стално вршити контролу и пратити кретање радиоактивности у    

животној средини, 

 

   •  Контрола      размештаја  и    исправности     радиоактивних-громобрана, 

јонизујућих јављача пожара и других извора зрачења, 
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 • Успоставити мониторинг животне средине са аспекта јонизујућег и     

нејонизујућег зрачења. 

 

  УУррббааннииссттииччккее  ззооннее,,  ееккооллоошшккоо--ппррооссттооррннее  ццееллииннее,,  ппллааннииррааннии  ППрроојјееккттии--

ооббјјееккттии  ,,  ссааддрржжаајјии  ии  ддееллааттннооссттии  ннее  ппррееддссттааввљљаајјуу  ооппаасснноосстт  ппоо  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  

ии  ууттииццаајј  ннаа  ннииввоо  ппооссттоојјеећћеегг  ззррааччеењњаа.. 

  

  

  

  

  

  

  

  ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа 

 

 

 

  
                 

    ННаа  ооссннооввуу  ааннааллииззее  ссттаањњаа  ммоожжее  ссее  ззааккљљууччииттии  ддаа  ссуу  ппррооббллееммии  

ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд      уу  ооббллаассттии  ннеејјооннииззуујјуућћеегг  ззррааччеењњаа  ссллееддеећћии::   

  

            ннeeппррooппииссннoo  ккooрриишшћћeeњњee  ииззввooррaa  ннeejjooннииззууjjуућћeeгг  ззррaaччeeњњaa;;   

      --   

            ннееааддееккввааттннаа  ппррииммееннаа  ии  ннееууссааггллаашшеенноосстт  ззааккооннссккее  ррееггууллааттииввее;;   

      --   

            ннееддооввоољљннаа  ииннффооррммииссаанноосстт  ссттааннооввнниишшттвваа  оо  ррееааллнноомм  ссттаањњуу  ЕЕММ  ззррааччеењњаа;;   

      --   

            ннееппооссттоојјаањњее  ннееззааввииссннее  ллааббооррааттоорриијјее  ззаа  вврршшеењњее  ккооннттррооллнниихх  ммеерреењњаа;;   

      --   

            ннееппооссттоојјаањњее  ммеерраа  ии  ппррееццииззнниихх  ууппууттссттаавваа  ппррии  ссппррооввоођђеењњуу  ппооссттууппккаа  ппррооццееннее   

      --   

            ууттииццаајјаа..   
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ООССТТААЛЛЕЕ  ООББЛЛААССТТИИ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

  

  

  ЕЕннееррггееттссккаа  ееффииккаасснноосстт  ии  ооббннооввљљииввии  ииззввооррии  ееннееррггиијјее 

 

 

 

    ЦЦееллооккууппнноо  ккооннззууммнноо  ппооддррууччјјее  ннааппаајјаа  ссее  иизз  ТТСС  111100//3355  kkVV  

„„ББооссииллееггрраадд““,,  ннссттааллииссааннее  ссннааггее  11××2200  MMVVAA,,  ллооццииррааннее  уу  ББооссииллееггррааддуу..  

ТТррааннссффооррммаацциијјаа  ннаајјввиишшеегг  ннааппооннссккоогг  ннииввооаа  ((ггллааввннии  ппрраавваацц  ннааппаајјаањњаа))  ппооввееззааннаа  

јјее  ннаа  ееллееккттррооееннееррггееттссккии  ссииссттеемм  ССррббиијјее  ппррееккоо  111100  kkVV  ддааллееккооввооддаа  ббрр..  11112233  оодд  ХХЕЕ  

““ВВррллаа  11““  ддоо  ППААПП  „„ЛЛииссииннаа““  ии  111100  kkVV  ддааллееккооввооддаа  ббрр..  11118822  оодд  ППААПП  ““ЛЛииссииннаа““  ддоо  

ТТСС  111100//3355  kkVV  ““ББооссииллееггрраадд““..  УУ  ннооррммааллнноомм  ууккллооппнноомм  ссттаањњуу,,  ммрреежжаа  3355  kkVV  ссее  

ннааппаајјаа  иизз  ТТСС  111100//3355  kkVV  ““ББооссииллееггрраадд““.. 

    ТТааккоођђее,,  уу  ссллууччаајјуу  ииззллаассккаа  иизз  ппооггооннаа  ддааллееккооввооддаа  111100  kkVV,,  ммооггуућћее  јјее  

ннааппаајјаањњее  ккооннззууммаа  ТТСС  111100//3355  kkVV  „„ББооссииллееггрраадд““  иизз  ппррааввццаа  ТТСС  3355//1100  kkVV  ““ППррооммаајјаа““  

((ннааттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ССууррддууллииццаа))  ппррееккоо  ддааллееккооввооддаа  3355  kkVV  ““ППррооммаајјаа  ––  

ЛЛииссииннаа““..  ННаа  ттееррииттоорриијјии  ооббууххввааттаа  ппллааннаа  ннааллааззии  ссее  јјееддннаа  ТТСС  111100//3355  kkVV  

““ББооссииллееггрраадд““  ии  ччееттииррии  ТТСС  3355//1100  kkVV  ии  ттоо::  ““ББооссииллееггрраадд““,,  ““ЛЛииссииннаа““,,  ““ТТллааммиинноо““  ии  

““ЉЉууббааттаа““  ((ккоојјаа  ттррееннууттнноо  ррааддии  ккааоо  ррааззввоодднноо  ппооссттрроојјеењњее  1100  kkVV))..  ННааппаајјаањњее  ооввиихх  

ттррааффоо  ссттааннииццаа  ооссттвваарреенноо  јјее  ннааддззееммнниимм  ввооддооввииммаа  3355  kkVV..  ППооссттоојјеећћаа  ммрреежжаа  1100  kkVV  

јјее  ууггллааввнноомм  ррааддиијјааллнноо  ннааппаајјааннаа  иизз  ннааппоојјнниихх  ТТСС  3355//1100  kkVV,,  ппаа  ввееллииккии  ббрроојј  ТТСС  

1100//00,,44  kkVV  ннееммаа  ммооггуућћнноосстт  ааллттееррннааттииввнноогг  ппррааввццаа  ннааппаајјаањњаа..  ММрреежжаа  јјее  ииззввееддееннаа  

ннааддззееммнноо,,  ооссиимм  уу  ддееллуу  ББооссииллееггррааддаа  ггддее  јјее  ииззввееддееннаа  ппооддззееммнноо..  ННее  ппооссттоојјии  

ннииккаакквваа  ввееззаа  ммрреежжее  1100  kkVV  ссаа  ддррууггиимм  ппооддррууччјјииммаа  ((ооппшшттииннааммаа))..  ММооггуућћнноосстт  

ппрроошшиирреењњаа  ддааттаа  јјее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ттииппссккии  ддееффииннииссаанниимм  ккааррааккттееррииссттииккaaммаа  

ддииссттррииббууттииввнниихх  ттррааффоо  ссттааннииццаа  1100//00,,44  kkVV.. 

 

    ООппшшттииннаа  ББооссииллааггрраадд  уу  ккоорриишшћћеењњуу  ееннееррггиијјее  ввооддооттооккаа,,  ввееттрраа  ии  

ббииооммаассаа  ииммаа  ииззууззееттаанн  ппооттееннцциијјаалл,,  ккооммее  ттррееббаа  уу  ннаарреедднноомм  ппееррииооддуу  ддааттии  ииззууззееттннуу  

ппаажжњњуу,,  ззббоогг  ссввееууккууппнноогг  ррааззввоојјаа  ппооддррууччјјаа.. 

 

    ППррееммаа  „„ККааттаассттрруу  ммааллиихх  ххииддррооееллееккттррааннаа  ((ММХХЕЕ))““,,  ((ииззввоорр  ЕЕППСС)),,  ннаа  

ппррооссттоорруу  ппллааннаа  ееввииддееннттииррааннее  ссуу  2222  ппооттееннцциијјааллннее  ллооккаацциијјее,,  ииннссттааллииссааннее  ссннааггее  

88667755  ккWW,,  ааллии  ссее  ддооддааттнниимм  ааннааллииззааммаа  ддоошшллоо  ссее  ддоо  ннооввиихх  1133  ллооккаацциијјаа.. 
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    УУ  ттррееннууттккуу  ииззррааддее  ооввоогг  ддооккууммееннттаа    ппооссттоојјии  77  ииззттааттиихх  ддооззввооллаа  ззаа  

ммааллее  ххииддррооццееннттррааллее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд..  ТТррии  ммааллее  

ххииддррооееллееккттррааннее  ффууннккццииоонниишшуу,,  ддоокк  јјее  ччееттввррттаа  уу  ииззггррааддњњии..  ППррооссттоорр  ннаа  ккооммее  

ссууллооццииррааннее  ммааллее  ххииддррооееллееккттррааннее  јјее  уу  јјуужжнноомм  ддееллуу  ооппшшттииннее..  ЛЛооккаацциијјее  ммааллиихх  

ххииддррооееллееккттррааннаа  ссее  ммооггуу  ввииддееттии  уу  ППррооссттооррнноомм  ппллааннуу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд.. 

 

    ККооммппаанниијјаа  ККооддаалл  ииммаа  ддооззввооллуу  ии  ссттааттуусс  ппооввллаашшћћеенноогг  ппррооииззввоођђааччаа  

ееллееккттррииччннее  ееннееррггиијјее  ззаа  ссооллааррннуу  ееллееккттррааннуу  ККООДДААЛЛ  ссннааггее  2233  kkWW  ннаа  ккррооввуу  ххооттееллаа  

ДДууккаатт.. 

    ООппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд  ссппааддаа  уу  јјеедднноо  оодд  ррееттккиихх  ппооддррууччјјаа  уу  ооввоомм  ддееллуу  

ССррббиијјее  ккоојјее,,  ккоојјее  ммоожжее  ккооррииссттииттии  ввееттррооееннееррггиијјуу,,  ппооссееббнноо  ппооддррууччјјее  ММииллееввссккее  

ппллааннииннее.. 

    ООссттаацции  уу  шшууммааррссттввуу  ии  ддррввнноојј  ииннддууссттрриијјии,,  ии  уу  ммаањњоојј  ммееррии  ооссттаацции  уу  

ррааттааррссттввуу  ии  ссттооччааррссттввуу,,  ппррееддссттааввљљаајјуу  ппооттееннцциијјаалл  ззаа  ккоорриишшћћеењњее  ееннееррггиијјее  иизз  

ббииооммаассее,,  ччииммее  ббии  ссее  ссммаањњииллаа  ппооттрроошшњњаа  ффооссииллнниихх  ггоорриивваа  ии  ооггррееввнноогг  ддррввееттаа,,  

((ккааоо  ннаајјввеећћиихх  ззааггаађђииввааччаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее)),,  аа  уу  ммннооггооммее  ббии  ссее  ззаашшттииттииллее  шшууммее  

оодд  ннеессееллееккттииввннее  ссееччее  ии  ууннааппррееддииоо  ккввааллииттеетт  шшууммаа..  ККоорриишшћћеењњее  ссооллааррннее  ееннррггиијјее  

ррееааллнноо  јјее  ооччееккииввааттии  уу  ддооммааћћииннссттввииммаа  ии  ппррииввррееддии  ккааоо  ттооппллооттннее  ееннееррггиијјее.. 
 

                У Србији нема  поузданих података о потрошњи енергије за грејање 

у зградама, али доступни подаци говоре да је у старијим зградама (грађеним пре 

1990.) потрошња топлотне енергије изнад 300 kWh/m2. Једноставним 

упоређивањем долази се до закључка да се интервенцијама на зградама могу у 

Србији уштедети фантастични износи енергије и значајно смањити свеколико 

загађење животне средине.  
       

 

     

 У табели  дати су подаци за потрошњу примарне енергије по јединици 

бруто националног дохотка (ktoe/1000$; toe=41868 GJ) за неке одабране земље.  

 
 

    Држава        Потрошња енергије ТPES/GDP  

                      (ktoe/000$US)  

Албанија            0,143 

Аустрија            0,123  

 Бугарска            0,287  

Грчка              0,12  
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Данска             0,107  

                           

Немачка        

                           

0,142  

                            

Хрватска 

                           

  0,154  

                          

Србија 

                           

                         

   0,38  

 Табела  Потрошња примарне енергије по јединици бруто националног дохотка 

за 2005. годину  [eia.doe.gov]  
                          
              
          Статистика је, свакако, поражавајућа, указује, пре свега, на велики 

простор за уштеду, повећање енергетске ефикасности и смањење штетног 

утицаја на животну средину, који је директно повезан за потрошњом енергије.  

 

          Што се тиче транспортних средстава, од самог настанка мотора 

СУС, тежи се повећању њихове енергетске ефикасности, са сваким новим 

моделом, степен корисности је већи . 

 

          Од 1970. када се појачао јавни интерес за укупан квалитет возила и  

техничке стандарде током њиховог животног циклуса, долази до битних 

промена. Емисија из сваког возила је смањена, радикалним технолошким  

захватима емитује се мање отровних компонената за 98%. У  поређењу са 

временом од пре 30 година, бука је редукована за 80%. Нови модели имају нижу  

потрошњу горива за 45% у поређењу са моделима из 1980.  

 
             

  Енергетска ефикасност и законски акти у Републици Србији  
         
 

 

  Стратегијом развоја енергетике Републике Србије ("Сл. гласник 

Републике Србије", бр.  44/05), енергетска ефикасност представља један од пет 

основних приоритета развоја. Програмом  остваривања стратегије развоја 

енергетике Републике Србије ("Сл. гласник Републике Србије", бр.  17/07),  
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дефинисано је спровођење енергетске политике на локалном нивоу, кроз израду  

енергетских планова развоја општина и успостављања енергетског менаџмента 

у општинама.  

          Стратегија одрживог развоја Републике Србије до 2017. године 

(усвојена 09.05.2008.),  ставља енергетску ефикасност на листу најзначајнијих 

 

 приоритета (повећање енергетске  ефикасности, примена међународних 

уговора који се односе на загађење ваздуха, климатске  промене, подстицање 

коришћења обновљивих извора енергије ...).  
        

 
        Потрошња енергије у зградама у Босилеграду 

  

 

         Основна погонска сила за постизање веће енергетске ефикасности 

зграда је свакако  постојање тржишних услова за исплативост инвестиција 

усмерених у том правцу, као и  одговарајући законски акти. У Србији и  

Босилеграду   такви услови не постоје, чини се напротив.  

 

  Цена струје је једна од најјефтинијих у Европи (просечно 0,04 

€/kWh), а услуга даљинског  централног грејања се наплаћује паушално по 

квадратном метру грејне површине (50-70 din/m2),  па је ова цена потпуно 

независна од енергетске потрошње објекта. У већини земаља Европске уније, 

најскупље грејање је електричном енергијом и огревним дрветом, док је у 

Србији то  најјефтиније.  

 

         У Србији, као и у Босилеграду, не постоје прецизни и довољно 

поуздани подаци о просечној  потрошњи енергије у зградама. Како је већ 

речено, потрошња финалне енергије у европским  зградама прелази вредност од 

40% укупне потрошње, па и у Босилеграду  треба посветити посебну  пажњу на  

овај податак, јер је потрошња топлотне енергије у зградама прикљученим на 

даљинско  грејања, у директној вези са загађењем, пре свега ваздуха из погона 

Енергетике.  

         Подаци Републичког завода за статистику говоре о потрошњи 

топлотне енергије у  општинским административним зградама од 319 kWh/m2 

годишње, а у школама 192 kWh/m2. Ови  подаци се могу узети са резервом, јер  

нема информација о постигнутим условима термичког комфора у грејаним 

просторијама (температуре ваздуха и обухватних зидова, релативна  влажност...).  
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 Колико енергије би трошиле  зграде у Босилеграду  и колика је њихова 

енергетска ефикасност,  може се приближно израчунати уз помоћ доступних 

података у Енергетици д.о.о.  
 

 

 

 

 

 

        Цене енергената и тарифни системи  

 

 

 

         Основна погонска сила за штедњу енергије представља свакако 

економски интерес. Да би  ови услови били остварени, у развијеним европским 

државама се велика пажња посвећује  односима цена, како би се што снажније 

стимулисао интерес ка штедњи енергије.  

        Нажалост, у Србији економско окружење, тј. односи цена 

енергената потпуно  дестимулишу сваку штедњу енергије. Цена електричне 

енергије у Србији за домаћинства износи  просечно 0,04 €/kWh (у Немачкој 0,1 

€/kWh).    
 

Категорија потрошача Цена годишња 

(дин) 

Цена годишња (€) Цена по €/MWh 

Стамбени простор  60 888  621 62,1 

Друштвени простор 94452 

 

964 96,4 

Пословни простор  155472 586 158,6 

  

Табела:  Цена даљинског грејања годишње , за објекат од 100 m2 са топлотним  

захтевима од 100 kWh/m2god  
 

 

 

 

          Према табели  власник стамбеног простора од 100 m2, који је 

уложио значајна  средства у изоловање објекта (потрошња од 100 kWh/m2god)  

плаћао би  за услуге  даљинског грејања, просечну цену грејања у ЕУ, корисник 

друштвеног простора плаћао би  цену  електричне енергије у Немачкој, а  
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власник пословног простора фантастичну цену од 158,6 €/MWh.  Наравно 

власнику описаног пословног простора стоји на располагању и грејање струјом 

по цени  од 40 €/Mwh. 

          Резерве природног гаса у Србији подмирују једва 10% потрошње, па 

гас у нашој земљи  има приближно светску цену, која га у окружењу јефтине 

електричне енергије, чини скупим  енергентом. Дакле, однос цена енергената у 

Србији  је такав да је најчистије фосилно  гориво, са аспекта заштите животне 

средине, најскупље. 

 

 

 Енергетска ефикасност транспортних уређаја  

 
       
          Обим саобраћаја има узлазни тренд по просечној годишњој стопи. 

Генерално гледано, за  период посматрања за који постоје упоредни подаци 

(2003-2008.) забележен је пораст обима  саобраћаја од 0,9 %. Основна 

карактеристика саобраћајних токова у овом периоду је доминантно  учешће 

путничких аутомобила у укупној структури од 84 до 93%.  

 

          Од укупног возног парка 35% возила је старије од 15 година 

(енергетска ефикасност 35%  слабија од данашњих модела), 90% је старије од 

10 година, а мање од 1% су нова возила (стање  2006. године према подацима 

МУП-а). Таква старосна структура говори о неповољној енергетској  

ефикасности у транспорту која је условљена технолошким и конструктивним 

решењима старим  неколико деценија. Социјална и економска ситуација се 

пресликава и у непотпуно одржавање  постојећег возног парка, што даје 

допунски допринос погоршању енергетске ефикасности. Ако се  узме у обзир 

саобраћај у уским улицама које су често, због евидентног проблема паркирања,  

закрчене неправилно заустављеним и паркираним возилима, ситуација је још 

гора. Тада се возила  користе у режимима рада са великом потрошњом горива – 

ниском енергетском ефикасношћу.  

 
          

  Смањена енергетска ефикасност зграда утиче на људско здравље, 

општи квалитет живота  и екосистеме на више директних и индиректних 

начина:  

 

1. Лоше изоловани објекти у зимском периоду, одликују се ниском 
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температуром обухватних спољних зидова. Достизањем тачке росе, на овим 

зидовима се ствара кондензација, што изазива појаву буђи на зидовима и у 

ваздуху.  

2. Ниска температура зидова у објекту, ствара средину повишене релативне 

влажности,  неодговарајуће средине за боравак људи. Препоручена релативна 

влажност у просторијама  треба да износи од 45 до 55%.  

3. Увећани топлотни губици, нарушавају термички комфор. Човек у таквом 

простору губи већу количину топлоте што ремети имуни систем и опште 

здравствено стање.  

4. Појачана инфилтрација ствара интензивно струјање ваздуха (изнад 0,3 m/s), 

што значајно  ремети термички комфор. 

5. Зграде лоше енергетске ефикасности захтевају већу количину топлоте за 

њихово загревање,   

6. Специфичан проблем Босилеграда је функционисање система даљинског 

грејања, великим делом сагоревањем нискоквалитетног угља, што уз лошу 

енергетску ефикасност објеката ствара један од кључних еколошких проблема 

града: велику емисију прашкастих материја (пепела) и стварање погодних 

услова за настајање респираторних обољења код људи, нарочито деце. 

 

      Индивидуалне котларнице на чврсто гориво су генерално ниске 

енергетске ефикасности и са  повећаном емисијом загађујућих материја.  

 

  Уопште, лоша енергетска ефикасност утиче на  свеколико загађење 

великих територија, увећаном производњом топлотне и електричне енергије у  

енерганама и термоелектранама (случај Србије).  

 

          Смањена енергетска ефикасност у саобраћају и индустрији, утиче 

на људско здравље, општи квалитет живота и екосистеме такође, на више 

директних и индиректних начина.  

 

1. Повећана потрошња горива, ствара повећање вредности имисије, нарочито у 

срединама са  појачаним саобраћајем, као што су расксрнице и прометне улице. 

 

2. Повећана потрошња горива, генерално утиче на општи квалитет живота. 

 

3. Ниска енергетска ефикасност у индустрији осим повећаног загађења, чини да 

новца увек недостаје, а најчешће га недостаје за решавање проблема загађења 

животне средине. 
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    Од утицајних фактора из области енергетске ефикасности, 

дефинисани су следећи:  

 

1. Енергетска ефикасност зграда  

2. Енергетска ефикасност котлова на угаљ  

3. Енергетска ефикасност саобраћаја  

4. Енергетска ефикасност индустрије 

 

 

 

      Према свему изложеном у овој анализи, могу се дефинисати главни 

проблеми, који утичу  на животну средину у Босилеграду :  

 

1. Ниска енергетска ефикасност зграда (генерално велики проблем у Србији).  

2. Рад котлова на угаљ великих капацитета.  

3. Непостојање економских предуслова за штедњу енергије.  

4. Ниска енергетска ефикасност саобраћаја.  

5. Ниска енергетска ефикасност индустрије. 

 
 

 

 

 Закључна разматрања 

 

 

 

 

      ННаа  ооссннооввуу  ааннааллииззее  ссттаањњаа  ммоожжее  ссее  ззааккљљууччииттии  ддаа  ссуу  ппррооббллееммии  

ооппшшттииннее    ББооссииллееггрраадд      уу    ооббллаассттии  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ссллееддеећћии::   

 

            ннееппооссттоојјаањњее  ппллааннссккиихх  --  ссттррааттеешшккиихх  ддооккууммееннааттаа;;   

      --   

            ззаассттааррееллии  ии  ннееееффииккаассннии  ттееррммооееннееррггееттссккии  ссииссттееммии  уу  ииннддууссттрриијјии  ии  

ппррееддууззеећћииммаа;;   

      --   

            ннииссккаа  ееннееррггееттссккаа  ееффииккаасснноосстт  уу  ззггррааддааррссттввуу;;   

      --   
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    ззаассттааррееоо  ввооззннии  ппаарркк  ии  ввииссооккаа  ееннееррггееттссккаа  ннееееффииккаасснноосстт  ввооззииллаа  ккоојјаа  ссее  

ккооррииссттее  уу    јјааввнноомм    ссееккттоорруу;;   
   

          ззаассттааррееллаа  ттееххннооллооггиијјаа  ии  ннееддооввоољљнноо  ммееххааннииззаацциијјее  уу  ппоољљооппррииввррееддии;;   

      --   

            ммииннииммааллннаа  ууппооттррееббаа  ооббннооввљљииввиихх  ииззввоорраа  ееннееррггиијјее;;   
      --   

            ннееооббррааззоовваанноосстт  ии  ннееззааииннттеерреессоовваанноосстт  ггрраађђааннаа  ззаа  ууппооттррееббуу  ооббннооввљљииввиихх  

ииззввоорраа  ееннееррггиијјее,,  ууннааппррееђђеењњее  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ии  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  

ссррееддииннее;;   

    --        ннееддооссттааттаакк  ффииннааннссиијјссккиихх  ссррееддссттаавваа  ззаа  ууллааггаањњаа..   
       
 

 

 

 

 

 

  ММЕЕЂЂУУССЕЕККТТООРРССККИИ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ИИ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ККООЈЈИИ  ННИИССУУ  УУ  

ННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ  ЛЛООККААЛЛННЕЕ  ССААММООУУППРРААВВЕЕ 

 

 

 

 

 

 

    ЗЗаашшттииттаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ппооддррааззууммеевваа  шшиирроокк  ссппееккттаарр  ддееллоовваањњаа,,  аа  

ввррллоо  ччеессттоо  јјее  ннееммооггуућћее  ппооввуућћии  јјаассннуу  ггррааннииццуу  ииззммееђђуу  ааккттииввннооссттии  ннаа  ззаашшттииттии  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ааккттииввннооссттии  уу  ннееккоојј  ддррууггоојј  ооббллаассттии..  ППооддееллаа  ссее  ууггллааввнноомм  ссввооддии  

ннаа  ффооррммааллннуу  ппооддееллуу  ппррееккоо  ддееффииннииссаањњаа  ннааддллеежжннооссттии  ррааззллииччииттиихх  ооррггааннаа  ннаа  

ннииввооуу  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ии  ддееффииннииссаањњаа  ннааддллеежжннооссттии  ррааззллииччииттиихх  

ннииввооаа  ввллаассттии  --  РРееппууббллииккаа  ии  ППооккрраајјииннаа..   

 

    ССххоодднноо  ттооммее  ссуу  ии  ааккттииввннооссттии  ннаа  рреешшаавваањњуу  ппррооббллееммаа  уу  ооббллаассттии  

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ввррллоо  ччеессттоо  ууззррооччнноо--ппооссллееддииччнноо  ппооввееззааннее  ии  

ииссппррееппллееттааннее  ссаа  ааккттииввннооссттииммаа  ддррууггиихх  ннииввооаа  ввллаассттии,,  ккааоо  ии  ааккттииввннооссттииммаа  ддррууггиихх  

ооррггааннаа  ннаа  ннииввооуу  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее..  ТТааккоо  јјее,,  ннаа  ппррииммеерр,,  ЗЗааккоонноомм  оо   
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ззаашшттииттии  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ддееффииннииссаанноо  ддаа  ААггeeннцциијјаа  ззаа  ззаашшттииттуу  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ооббееззббееђђуујјее  ииззррааддуу  ссттррааттеешшккиихх  ккааррааттаа  ббууккее,,  аа  ооббааввееззаа  јјееддииннииццее  

ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  јјеессттее  ддаа  ииззррааддии  ааккццииооннии  ппллаанн  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  

ссррееддииннии  ннаа  ооссннооввуу  ииззрраађђееннее  ссттррааттеешшккее  ккааррттее  ббууккее..  ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее  

ууттввррђђеенноо  јјее  ддаа  ВВллааддаа  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ддооннооссии  ССттррааттееггиијјуу  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  

ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  аа  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ддооннооссии  

ППррооггрраамм  ззаашшттииттее  ппррииррооддее,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ССттррааттееггиијјоомм  ии  ссввоојјиимм  ссппееццииффииччннооссттииммаа..  

ППоо  ЗЗааккооннуу  оо  ппррооццееннии  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу,,  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее  ннааддллеежжаанн  ззаа  ппооссллооввее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ввооддии  ппооссттууппаакк  

ппррооццееннее  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  ззаа  ппрроојјееккттее  ззаа  ккоојјее  ооддооббрреењњее  ззаа  ииззввоођђеењњее  

ииззддаајјее  ннааддллеежжннии  ооррггаанн  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее,,  аа  ииссттии  ппррииннцциипп  ннааддллеежжннооссттии  јјее  

ууттввррђђеенн  ии  ЗЗааккоонноомм  оо  ссттррааттеешшккоојј  ппррооццееннии  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  ии  ЗЗааккоонноомм  

оо  ииннттееггррииссаанноомм  ссппррееччаавваањњуу  ии  ккооннттррооллии  ззааггаађђиивваањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее..   

 

    ЗЗааккоонноомм  оо  ууппррааввљљаањњуу  ооттппааддоомм  ууттввррђђееннее  ссуу  ннааддллеежжннооссттии  јјееддииннииццее  

ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее::   

 

11))  ддооннооссии  ллооккааллннии  ппллаанн  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм,,  ооббееззббееђђуујјее  ууссллооввее  ии  ссттаарраа  ссее  оо  

њњееггооввоомм  ссппррооввоођђеењњуу;;  22))  ууррееђђуујјее,,  ооббееззббееђђуујјее,,  ооррггааннииззуујјее  ии  ссппррооввооддии  ууппррааввљљаањњее  

ккооммууннааллнниимм,,  оодднноосснноо  ииннееррттнниимм  ии  ннееооппаасснниимм  ооттппааддоомм  ннаа  ссввоојјоојј  ттееррииттоорриијјии,,  уу  

ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм;;  33))  ууррееђђуујјее  ппооссттууппаакк  ннааппллааттее  ууссллууггаа  уу  ооббллаассттии  ууппррааввљљаањњаа  

ккооммууннааллнниимм,,  оодднноосснноо  ииннееррттнниимм  ии  ннееооппаасснниимм  ооттппааддоомм,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм;;  44))  

ииззддаајјее  ддооззввооллее,,  ооддооббрреењњаа  ии  ддррууггее  ааккттее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ооввиимм  ззааккоонноомм,,  ввооддии  

ееввииддееннцциијјуу  ии  ппооддааттккее  ддооссттааввљљаа  ммииннииссттааррссттввуу;;  55))  ннаа  ззааххттеевв  ммииннииссттааррссттвваа  ииллии  

ннааддллеежжнноогг  ооррггааннаа  ааууттооннооммннее  ппооккрраајјииннее  ддаајјее  ммиишшљљеењњее  уу  ппооссттууппккуу  ииззддаавваањњаа  

ддооззввооллаа,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ооввиимм  ззааккоонноомм;;  66))  вврршшии  ннааддззоорр  ии  ккооннттррооллуу  ммеерраа  ппооссттууппаањњаа  

ссаа  ооттппааддоомм,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ооввиимм  ззааккоонноомм;;  77))  вврршшии  ии  ддррууггее  ппооссллооввее  ууттввррђђееннее  

ззааккоонноомм..   
   

    ККааоо  ннаајјвваажжнниијјии  ммееђђууссееккттооррссккии  ппррооббллееммии  ууооччееннии  ссуу  ппррооббллееммии  ккоојјии  

ннаассттаајјуу  ккааоо  ппооссллееддииццаа::   

 

              ннееддооввоољљннее  ссааррааддњњее  ииззммееђђуу  јјааввнноогг  ии  ццииввииллнноогг  ссееккттоорраа   

      ••   

              ммааллее//ннееддооввоољљннее  ззаассттууппљљееннооссттии  ии  ииссккоорриишшттееннооссттии  ооррггааннссккее  ппоољљооппррииввррееддее  

ии  ннееддооссттааттккаа   

      ••   
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              ккооннттррооллее  ккввааллииттееттаа  ппоољљооппрриивврреедднноогг  ззееммљљиишшттаа   

 

              ннееддооввоољљннее  ппоошшууммљљееннооссттии   

      ••   

              ннееннааддллеежжннооссттии  ииннссппееккцциијјее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  уу  ииннссппееккцциијјссккоомм  ннааддззоорруу  

ннаадд  ооттввоорреенниимм    ввооддооттооккооввииммаа,,  ооппаасснниимм  ооттппааддоомм  ((ммееддииццииннссккии  ооттппаадд,,  ооттппаадд  ккоојјии  

ннаассттаајјее  ррааддоомм  шшккооллссккиихх    ллааббооррааттоорриијјаа,,  ооттппаадд  ккоојјии  ннаассттаајјее  ттррееттммаанноомм  

ппоољљооппрриивврреедднноогг  ззееммљљиишшттаа......))..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААВВААЊЊЕЕ  ОО  ССТТААЊЊУУ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

 

 

 

    РРееппууббллииккаа  ССррббиијјаа,,  ааууттооннооммннаа  ппооккрраајјииннаа  ии  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее  ооббееззббееђђуујјуу  ккооннттииннууааллннуу  ккооннттррооллуу  ии  ппррааћћеењњее  ссттаањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  

((ммооннииттооррииннгг)),,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ппооссееббнниимм  

ззааккооннииммаа..   
                                                                                           

    ММооннииттооррииннгг  јјее  ссаассттааввннии  ддееоо  јјееддииннссттввеенноогг  ииннффооррммааццииоонноогг  ссииссттееммаа  

жжииввооттннее  ссррееддииннее..   

    ВВллааддаа  ддооннооссии  ппррооггррааммее  ммооннииттооррииннггаа  ннаа  ооссннооввуу  ппооссееббнниихх  ззааккооннаа..  

ЈЈееддииннииццаа  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ддооннооссии  ппррооггрраамм  ммооннииттооррииннггаа  ннаа  ссввоојјоојј  

ттееррииттоорриијјии  ккоојјии  ммоорраа  ббииттии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ннааццииооннааллнниимм  ппррооггррааммоомм  ммооннииттооррииннггаа..   

 

    УУ  ссккллааддуу  ссаа  ииззннееттиимм,,  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд    ссее  ннее    

вврршшии    ммооннииттооррииннгг  ккввааллииттееттаа  ввааззддууххаа,,  ааллии  јјее  уу  ппооссттууппккуу  ррееааллииззаацциијјее,,  ккааоо  ии  

ммеерреењњее  ннииввооаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии,,  аа  ррееззууллттааттии  ћћее    ссее  ддооссттааввљљаајјуу  ААггееннцциијјии  

ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ккааккоо  јјее  ттоо  ддееффииннииссаанноо  ччллаанноомм  7733..  ЗЗааккооннаа..   
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    РРааддии  ппррааћћеењњаа  ккввааллииттааттииввнниихх  ии  ккввааннттииттааттииввнниихх  ппррооммееннаа  уу  жжииввооттнноојј  

ссррееддииннии  ии  ппррееддууззииммаањњаа  ммеерраа  ззаашшттииттее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ввооддее  ссее  ннааццииооннааллннии  ии  

ллооккааллннии  ррееггииссттррии  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ЗЗааккоонноомм..  

ННааццииооннааллннии  ррееггииссттаарр  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ввооддии  ААггееннцциијјаа  ззаа  

ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  аа  ллооккааллннии  ррееггииссттаарр  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ввооддии  ннааддллеежжннии  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее..   

 

    ААггееннцциијјаа  ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ннаа  ооссннооввуу  ппррииккууппљљеенниихх  

ппооддааттааккаа  ии  ииннффооррммаацциијјаа,,  ииззрраађђуујјее  ииззввеешшттаајј  оо  ссттаањњуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  

РРееппууббллиицции  ССррббиијјии  ии  ддооссттааввљљаа  ггаа  ВВллааддии  ккоојјаа  јјееддааннппуутт  ггооддиишшњњее  ппооддннооссии  

ННаарроодднноојј  ссккууппшшттииннии  ииззввеешшттаајј  оо  ссттаањњуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  РРееппууббллиицции  ССррббиијјии..    

ИИззввеешшттаајјии  оо  ссттаањњуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ооббјјааввљљуујјуу  ссее  уу  ссллуужжббеенниимм  ггллаассииллииммаа  

РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  ааууттооннооммннее  ппооккрраајјииннее  ии  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее..   

 

    ООддеељљеењњее    ззаа  ууррббааннииззаамм,,    ссттааммббеенноо  ккооммууннааллннее  ,,  ггрраађђееввииннссккее  ии  

ииммооввииннссккоо--ппррааввннее  ппооссллооввее  ССллуужжббаа  ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ,,  ккааоо  ооррггаанн 

 

  ннааддллеежжаанн  ззаа  ппооссллооввее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд  ,,  јјееддааннппуутт    ггооддиишшњњее  ППррееддссееддннииккуу  ооппшшттииннее  ии  ССккууппшшттииннии  ооппшшттииннее,,  

ккааоо  ии  ММииннииссттааррссттввуу  ннааддллеежжнноомм  ззаа  ппооссллооввее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ддооссттааввљљаа  

ИИззввеешшттаајј  оо  ррееааллииззаацциијјии  ППррооггррааммаа  ккоорриишшћћеењњаа  ссррееддссттаавваа  ББууџџееттссккоогг  ффооннддаа  ззаа  

ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее..  ССаассттааввннии  ддееоо  ИИззввеешшттаајјаа  ссуу  ии  ррееззууллттааттии  ммооннииттооррииннггаа,,  

оодднноосснноо  ссттаањњее  ппоојјееддиинниихх  ппааррааммееттаарраа  жжииввооттннее  ссррееддииннее..   
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ИИННССППЕЕККЦЦИИЈЈССККИИ  ННААДДЗЗООРР   

 

 

 

 

  ЗЗааккооннссккаа  ррееггууллааттиивваа   

 

 

 

    ППррааввннии  оосснноовв  ззаа  ооббааввљљаањњее  ппооссллоовваа  уу  ООббллаассттии  ииннссппееккцциијјее  ззаа  

ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее    ссааддрржжаанн  јјее  уу  ссллееддеећћиимм  ппррооппииссииммаа::   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((''''ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  

ббрр..    113355//0044,,  3366//0099,,  3366//0099--ддрр..ззааккоонн,,  7722//0099--ддрр..ззааккоонн  ии  4433//1111--ооддллууккаа  УУСС  ии  1144//1166));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  3366//0099  ии  8888//1100));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ввааззддууххаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрроојј  3366//0099  

ии  1100//1133));;   

 

    ЗЗааккооннуу  оо  ууппррааввљљаањњуу  ооттппааддоомм  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  

3366//0099  ,,    8888//1100  ии  1144//1166));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ааммббааллаажжии  ии  ааммббааллаажжнноомм  ооттппааддуу  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ббрроојј  3366//0099));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  оодд  ннеејјооннииззуујјуућћиихх  ззррааччеењњаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,   

          ббрроојј  3366//0099));;   
 

    ЗЗааккоонн  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее  ((''''ССллуужжббееннии  ггллaaсснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  3366//0099,,  

8888//1100    9911//1100--ииссппрр..,,1144//1166  ии  9955//1188--ддрр..ззааккоонн));;   
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    ЗЗааккоонн  оо  ххееммииккааллиијјааммаа  ((''''ССллуужжббееннии  ггллaaсснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  3366//0099,,  

8888//1100,,  9922//1111    ии  9933//1122));;   

    ЗЗааккоонн  оо  ппррооццееннии  ууттииццаајјаа  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..113355//0044  ии  3366//0099));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ииннттееггррииссаанноомм  ссппррееччаавваањњуу  ии  ккооннттррооллии  ззааггаађђиивваањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее   

          ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрроојј  113355//0044  ии  2255//1155));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ооппшшттеемм  ууппррааввнноомм  ппооссттууппккуу    ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ,,  bbrr..  1188//22001166  ii  9955//22001188));;   
 

    ЗЗааккоонн  оо  ддрржжааввнноојј  ууппррааввии  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  ..  

7799//22000055,,  110011//22000077,,  9955//22001100,,  9999//22001144,,  4477//22001188  ii  3300//22001188  --  ддрр..  ззааккоонн))   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ппрриивврреедднниимм  ддрруушшттввииммаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,ббрр..  

3366//22001111,,  9999//22001111,,  8833//22001144  --  ddrr..  zzaakkoonn,,  55//22001155,,  4444//22001188  ii  9955//22001188))  ;;   
 

    ЗЗааккоонн  оо  ппррееккрршшаајјииммаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  6655//1133));;   

 

    ЗЗааккоонн  оо  ппрриивврреедднниимм  ппрреессттууппииммаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ллиисстт  ССооцциијјааллииссттииччккее  

ФФееддееррааттииввннее  РРееппууббллииккее  ЈЈууггооссллааввиијјее’’‘‘,,  ббрр..  44//7777,,  3366//7777  --  ииссппрр..,,  1144//8855,,  1100//8866  

((ппррееччиишшћћеенн  ттеекксстт)),,  7744//8877,,  5577//8899  ii  33//9900  ii  ‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ллиисстт  ССРРЈЈ’’‘‘,,  ббрр..  2277//9922,,  1166//9933,,  

3311//9933,,  4411//9933,,  5500//9933,,  2244//9944,,  2288//9966  ii    6644//22000011  ии  ‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  110011//22000055  ––  ддрр..ззааккоонн));;   
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  ННааддллеежжннооссттии   

 

 

 

    УУ  ссккллааддуу  ссаа  ооввллаашшћћеењњииммаа  иизз  ннааввееддеенниихх  ЗЗааккооннаа  ии  ппррооппииссаа  уу  ооккввиирруу  

ссввоојјее  ссттввааррннее  ии  ммеессннее  ннааддллеежжннооссттии,,  ооппшшттииннссккоомм    ииннссппееккттоорруу  ззаа  ззаашшттииттуу  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ппооввеерреенноо  јјее  вврршшеењњее  ииннссппееккцциијјссккоогг  ннааддззоорраа  уу  ооббллаассттии::   

 

        ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  оодд  ббууккее  ии  ззааггаађђеењњаа  ввааззддууххаа  уу  ооббјјееккттииммаа  ззаа  ккоојјее  

ннааддллеежжннии  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ииззддаајјее  ооддооббрреењњее  ззаа  

ггррааддњњуу,,оодднноосснноо  ууппооттррееббннуу  ддооззввооллуу;;   

 

        ууттввррђђиивваањњаа  ммииннииммааллнноо  ттееххннииччккиихх  ууссллоовваа  ((ММТТУУ))  уу  ппооггллееддуу  ззаашшттииттее  ии  

ууннааппрреећћеењњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ккоодд  ооттвваарраањњаа  ннооввиихх  ооббјјееккааттаа,,  ппррее  ппооччееттккаа  

ооббааввљљаањњаа  ддееллааттннооссттии  ии  ппооссллее  ооттвваарраањњаа  ппоо  ссллуужжббеенноојј  ддуужжннооссттии;;   

 

              ппооссттууппаањњаа  ппоо  ззааххттееввииммаа  ееннееррггееттссккиихх  ссууббјјееккааттаа  ззаа  ддоонноошшеењњее  ииззввеешшттаајјаа  оо  

ииссппууњњееннооссттии  ууссллоовваа  уу  ппооггллееддуу  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ззаа  ооббааввљљаањњее  

ееннееррггееттссккее  ддееллааттннооссттии  ––  ттррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ннааффттоомм  ии  ннааффттнниимм  ддееррииввааттииммаа;;   

 

            ссппррооввоођђеењњаа  ммеерраа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ддееффииннииссаанниихх  ссттууддиијјоомм  оо  

ппррооццееннии  ууттииццаајјаа,,  ннааллааггаањњее  ппоодднноошшеењњаа  ззааххттеевваа  ззаа  ооддллууччиивваањњее  оо  ппооттррееббии  ииззррааддее  

ссттууддиијјее,,    ннааллаажжее  ииззррааддуу  ссттууддиијјее  оо  ппррооццееннии  ууттииццаајјаа  ии  ппррииббааввљљаањњее  ииннттееггррииссааннее  

ддооззввооллее  ззаа  ссвваа  ппооссттрроојјеењњаа  ии  ааккттииввннооссттии  ззаа  ккоојјее  ооддооббрреењњее  ззаа  ииззггррааддњњуу  ии  ппооччееттаакк  

ррааддаа  ииззддаајјее    ннааддллеежжннии  ооррггаанн  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее,,  аа  ккоојјаа  ссее  ннааллааззее  ннаа  ллииссттии  

ппрроојјееккааттаа  УУррееддббее  оо    ппооттррееббии  ппррооццееннее  ууттииццаајјаа  ии  УУррееддббее  оо  ввррссттааммаа  ааккттииввннооссттии  ии  

ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  ккоојјее  ссее      ииззддаајјее  ииннттееггррииссааннаа  ддооззввооллаа;;   

 

            ннааддззоорраа  ннаадд  ааккттииввннооссттииммаа  ссааккууппљљаањњаа,,  ппррииввррееммеенноогг  ссккллааддиишшттеењњаа  ии  

ттррааннссппооррттаа    ииннееррттнноогг  ии  ннееооппаасснноогг  ооттппааддаа,,  ннаа  ллооккаацциијјии  ввллаассннииккаа  ооттппааддаа  ззаа  ккоојјее  

ннааддллеежжннии  ооррггаанн  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ииззддаајјее  ддооззввооллуу  ннаа  ооссннооввуу  ЗЗааккооннаа  оо  

ууппррааввљљаањњуу  ооттппааддоомм;;   

 

          ннааддззоорраа  ууппррааввљљаањњаа  ааммббааллаажжоомм  ии  ааммббааллаажжнниимм  ооттппааддоомм  ((ттррееттммаанн,,   
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ооддллааггаањњее,,    ррееццииккллаажжаа)),,  ззаа  ссвваа  ппооссттрроојјеењњаа  ии  ааккттииввннооссттии  ззаа  ккоојјее  ддооззввооллуу  ззаа  рраадд  

ддаајјее  ннааддллеежжннии  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее;;   

 

            ззаашшттииттее  оодд  ннеејјооннииззуујјуућћиихх  ззррааччеењњаа  уу  ооббјјееккттииммаа  ззаа  ккоојјее  ооддооббрреењњее  ззаа  

ииззггррааддњњуу  ии    ппооччееттаакк  ррааддаа  ииззддаајјее  ннааддллеежжннии  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее;;   

 

            ссппррооввоођђеењњаа  ммеерраа  ннееппооссррееддннее  ззаашшттииттее,,  ооччуувваањњаа  ии  ккоорриишшћћеењњаа  ззаашшттиићћеенниихх  

ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа  ннаа  ззаашшттиићћеенниимм  ппооддррууччјјииммаа  ооппшшттииннее,,  ппррооггллаашшеенниимм  ддооннееттиимм  

ааккттоомм  ззаашшттииттее  оодд  ссттррааннее  ннааддллеежжнноогг  ооррггааннаа  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее;;   

 

            ккооннттррооллее  ппрриивврреедднниихх  ссууббјјееккааттаа  ллооцциирраанниихх  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ГГррааддаа,,  ккоојјии  ииммаајјуу  

ооббааввееззуу  ддооссттааввљљаањњаа  ААггееннцциијјии  ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  --  ГГооддиишшњњеегг  

ииззввеешшттаајјаа  ссаа  ппооддааццииммаа  оо  ккооллииччииннии  ппррооииззввееддеенниихх  ииллии  ууввееззеенниихх  ппррооииззввооддаа,,  ппоо  

ввррссттааммаа  ии    ккооллииччииннааммаа  ссттааввљљеенниимм  ннаа  ттрржжиишшттее  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  аа  ккоојјии  ннааккоонн  

ууппооттррееббее  ппооссттаајјуу  ппооссееббннии  ттооккооввии  ооттппааддаа;;   

 

            ккооннттррооллее  ппрриивврреедднниихх  ссууббјјееккааттаа  ллооцциирраанниихх  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд    ,,  ккоојјии  ппооддллеежжуу  ооббааввееззии  ддооссттааввљљаањњаа  ппооддааттааккаа  ннааддллеежжнноомм  ооррггааннуу  

јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ––  ССллуужжббии    ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ззаа  ииззррааддуу  

ЛЛооккааллнноогг  ррееггииссттрраа  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  ии  ААггееннцциијјии  ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  

ННааццииооннааллнноогг  ррееггииссттрраа  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа;;   

 

            ннааддззоорраа  ннаадд  ааккттииввннооссттииммаа  ппррооппииссаанниимм  ддооззввооллоомм  ззаа  ооббааввљљаањњее  ддееллааттннооссттии  

ппррооммееттаа  ннааррооччииттоо  ооппаасснниихх  ххееммииккааллиијјаа  ддииссттррииббууттеерруу  ккоојјии  нниијјее  ууввооззнниикк,,  

ппррооииззввоођђаачч,,  оодднноосснноо  ддааљљии  ккоорриисснниикк,,  ккааоо  ии  ддооззввооллее  ззаа  ккоорриишшћћеењњее  ннааррооччииттоо  

ооппаасснниихх    ххееммииккааллиијјаа,,  ккоојјее  ииззддаајјее  ннааддллеежжаанн  ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее..   
   

 

    УУ  вврршшеењњуу  ппооссллоовваа  ннааддззоорраа,,  ООддеељљеењњее  ииннссппееккцциијјее  ззаа  ззаашшттииттуу  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ппооссттууппаа  ппоо  ппррааввииллииммаа  ЗЗааккооннаа  оо  ооппшшттеемм  ууппррааввнноомм  ппооссттууппккуу  ии  

ссвваа  ааккттаа  ии  ррааддњњее  ммоорраајјуу  ббииттии  ззаассннооввааннее    ннаа  ззааккооннуу  ии  ддооннееттее  уу  ппррооппииссаанноомм  

ппооссттууппккуу..   
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  ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа 

 
               
 

    ННаа  ооссннооввуу  ааннааллииззее  ссттаањњаа  ммоожжее  ссее  ззааккљљууччииттии  ддаа  ссуу  ппррооббллееммии  

ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд      уу    ооббллаассттии  ииннссппееккцциијјссккоогг  ннааддззоорраа  ссллееддеећћии::   

 

**  ррееггииссттрраацциијјаа  ппрриивврреедднниихх  ссууббјјееккааттаа  уу  ААППРР--уу  ббеезз  ппррееттххоодднноогг  ууттввррђђиивваањњаа  

ммииннииммааллнноо--ттееххннииччккиихх  ууссллоовваа;; 

 

**  ннеессппррооввоођђеењњее  ммеерраа  ззввууччннее  ззаашшттииттее,,  уу  ппррооссттооррнниимм  ии  ууррббааннииссииччккиимм  

ппллааннооввииммаа,,  ппррооггррааммииммаа  ии  ппрроојјееккттииммаа,,  ппррииммеенноомм  ммеерраа  ззввууччннее  ззаашшттииттее,,  

ддоонноошшеењњеемм  ссттррааттеешшккиихх  ккааррааттаа  ббууккее  ии  ллооккааллнноогг  ааккццииоонноогг  ппллааннаа,,  ккооннттррооллоомм  

ииссппууњњееннооссттии  ууссллоовваа  ззввууччннее  ззаашшттииттее  уу  ппооссттууппккуу  ттееххннииччккоогг  ппррееггллееддаа  ооббјјееккттаа  ии  

ииззддаавваањњаа  ууппооттррееббннее  ддооззввооллее;; 

 

**  ннееппооссттоојјаањњее  ППллааннаа  ддееттааљљннее  ррееггууллаацциијјее  ппооссттааввљљаањњаа  ррааддииоо  ббааззнниихх  ссттааннииццаа  ннаа  

ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ;; 

 

**    ввееллииккии  ббрроојј  ооббјјееккааттаа  --  ппооссллооввнниихх  ппррооссттоорраа  ббеезз  ууппооттррееббннее  ддооззввооллее;; 

 

**    ммааллии  ббрроојј  ииннссппееккттоорраа;; 

 

**    ллоошшаа  ооппррееммљљеенноосстт  ииннссппееккттоорраа;; 

 

**    ннееууссккллаађђеенноосстт  ззааккооннаа;; 

 

          **    ннееддооввоољљннаа  ииллии  ннииккаакквваа  ееддууккаацциијјаа  ииннссппееккттоорраа..   
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ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ППООДДИИЗЗААЊЊЕЕ  ЈЈААВВННЕЕ  ССВВЕЕССТТИИ  ОО  ЗЗААШШТТИИТТИИ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  

ССРРЕЕДДИИННЕЕ  ООППШШТТИИННЕЕ    ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 

    ИИннффооррммииссаанноосстт  ггрраађђааннаа  оо  ннаајјшшиирреемм  ссппееккттрруу  ппииттаањњаа  иизз  ооббллаассттии  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ккааоо  ии  њњииххоовваа  ссппррееммнноосстт  ддаа  ссее  ддииррееккттнноо  ииллии  ккрроозз  ииннссттииттууцциијјее  

ддееммооккррааттссккоогг  ддрруушшттвваа  ааннггаажжуујјуу  ннаа  рреешшаавваањњуу  ппооссттоојјеећћиихх  ии  ппррееддууппррееђђиивваањњуу  

ннооввиихх  ппррооббллееммаа  оодд  ккљљууччннее  јјее  вваажжннооссттии  ззаа  ддууггооррооччнноо  ии  ооддрржжииввоо  ппллаанниирраањњее  

ссииссттееммаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ннаа  ббииллоо  ккоомм  ннииввооуу..  ИИзз  ссввиихх  ннааввееддеенниихх  ррааззллооггаа  

ннееооппххоодднноо  јјее  ссттааллнноо  ии  ккооннттииннууиирраанноо  ииннффооррммииссаањњее  ггрраађђааннаа,,  њњииххоовваа  ееддууккаацциијјаа  

ккааоо  ии  ссппррооввееђђеењњее  ааккттииввннооссттии  ууссммеерреенниихх  ннаа  ппооддииззаањњее  јјааввннее  ссввеессттии  ии  ппррооммееннуу  

ппооннаашшаањњаа,,  оодднноосснноо  ппррооммееннуу  ооддннооссаа  ппррееммаа  ооккрруужжеењњуу..   

 

    ООввее  ааккттииввннооссттии  ммоорраајјуу  ббииттии  ууссммееррееннее  ннаа  ссааддаашшњњее  ггееннеерраацциијјее  ии  

ииссттооввррееммеенноо  ннаа  ффооррммиирраањњее  ннооввиихх  ггееннеерраацциијјаа  ггрраађђааннаа  ккоојјии  ссуу  ссввеессннии  ссввоојјее  

ооддггооввооррннооссттии  ии  ууллооггее  уу  ддрруушшттввуу  ааллии  ии  ззааттееччееннее  ссииттууаацциијјее..  ЗЗааттоо  ссее  ппррооббллееммааттииккаа  

ууннааппррееђђиивваањњаа  ееккооллоошшккоогг  ооббррааззоовваањњаа  ии  ппооддииззаањњаа  ккввааллииттееттаа  ии  ииннттееннззииттееттаа  

ииннффооррммииссаањњаа  ннаајјшшииррее  јјааввннооссттии  ммоорраа  ппооссммааттррааттии  ккааоо  ззааддааттаакк  ккоојјии  ггааррааннттуујјее  

ддааллееккооссеежжнноосстт  ии  ттрраајјнноосстт  ппооддууххввааттаа  уу  ддооммееннуу  ппоојјееддиинниихх  ссппееццииффииччнниихх  

ссееггммееннааттаа  ррааззммааттрраанниихх  уу  ппррееттххоодднниимм  ддееллооввииммаа  ддооккууммееннттаа..   

 

    ООддггооввооррнноосстт  ззаа  ооввуу  ппррооббллееммааттииккуу  уу  ррууккааммаа  јјее  ооррггааннаа  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее,,  ааллии  ии  ссввиихх  ддррууггиихх  ииннссттииттууцциијјаа,,  ооррггааннииззаацциијјаа  ппаа  ии  ппоојјееддииннааццаа..  

ППррооббллеемм  ннииссккоогг  ннииввооаа  јјааввннее  ссввеессттии  оо  ппррооббллееммииммаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ппррееппооззннаатт  јјее  ии  уу  ооккввиирруу  ССттррааттееггиијјее  ооддрржжииввоогг  ррааззввоојјаа  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд  ..   

    ИИннттееннззииввнниијјее  ааккттииввннооссттии  уу  ссееггммееннттуу  ееддууккаацциијјее  ии  ууооппшшттее  јјааввнниихх  

ааккцциијјаа  уу  ооббллаассттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ппооччееллее  ссуу  оодд  22000055..  ггооддииннее..  ННооссииооцции  ннаајјввеећћеегг  

ббрроојјаа  ооввиихх  ааккттииввннооссттии  јјеессуу  ооррггааннииззаацциијјее  ццииввииллнноогг  ддрруушшттвваа,,  ддоокк  јјее  ууччеешшћћее  

ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  уу  ооввоојј  ппррооббллееммааттиицции  ббииллоо  ууггллааввнноомм  ккрроозз  ааккцциијјее  

ооррггааннииззооввааннее  оодд  ссттррааннее  ннааддллеежжнноогг  ммииннииссттааррссттвваа  ииллии  ккрроозз  ффииннааннссиијјссккоо  ууччеешшћћее  

уу  ппоојјееддиинниимм  ааккттииввннооссттииммаа  ии  ппррооггррааммииммаа..  ТТааккоо  ссее  ООппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд        

ууккљљууччииллаа  уу  ааккцциијјуу  „„ООччииссттииммоо  ССррббиијјуу““  ооррггааннииззооввааннуу  оодд  ссттррааннее  рреессооррнноогг  

ммииннииссттааррссттвваа..  УУ  ооввоојј  ааккцциијјии  ссуу  ооссиимм  ззааппооссллеенниихх  уу  ООппшшттииннссккоојј  ууппррааввии  ооппшшттииннее 
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ББооссииллееггрраадд    ии  јјааввнниимм  ппррееддууззеећћииммаа  ууччеессттввооввааллии  ии  ууччеенниицции  ввиишшиихх  ррааззррееддаа  

ооссннооввнниихх  шшккооллаа  ккааоо  ии  ссввии  ззааииннттеерреессооввааннии  ггрраађђааннии..  ООвваа  ааккцциијјаа  ооббууххввааттииллаа  јјее  

ссааккууппљљаањњее  ссммеећћее  ссаа  ппоовврршшииннаа  јјааввннее  ннааммееннее  ккааоо  ии  ууккллаањњаањњее  ддииввљљиихх  ддееппоонниијјаа..   
                                                                                         

    ННаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ннее  ппооссттоојјии  ддооввоољљаанн  ббрроојј  

ооррггааннииззаацциијјаа  ккоојјее    ссее  ббааввее  ооввоомм  ппррооллееммааттииккоомм,,  ттааккоо  ддаа  ааккттииввннооссттии  ннаа  ппооддииззаањњуу  

јјааввннее  ссввеессттии  ии  ееддууккаацциијјии  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,    јјоошш  ууввеекк  нниијјее  ннаа  

ззааддооввоољљаавваајјуућћеемм  ннииввооуу..  ККааккоо  ббии  ссее  ууннааппррееддииоо  ннииввоо  јјааввннее  ссввеессттии  ссввиихх  ггрраађђааннаа  

ппооттррееббнноо  јјее  ррааддииттии  ннаа  ооббллииццииммаа  ннееффооррммааллнноогг  „„ееккооллоошшккоогг““  ооббррааззоовваањњаа  оодднноосснноо  

ооддрржжааттии  ккооннттииннууииттеетт  ааккттииввннооссттии  ооррггааннииззаацциијјаа  ццииввииллнноогг  ддрруушшттвваа  ааллии  ии  ррааддииттии  

ннаа  ииннттееннззииввнниијјоојј  ссааррааддњњии  ссввиихх  ччииннииллааццаа  уу  ооввоојј  ооббллаассттии..   

 

ККааоо  ннаајјззннааччаајјнниијјии  ппррооббллееммии  уу  ооввоојј  ооббллаассттии  ммооггуу  ссее  ррееггииссттррооввааттии  ссллееддеећћии::   

 

                              ННееддооввоољљннаа  ссввеесстт  ггрраађђааннаа  ии  ппррииввррееддннииккаа  оо  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее   
                 

                              ООссккууддннаа  ссааррааддњњаа  ццииввииллнноогг  ии  јјааввнноогг  ссееккттоорраа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее   
                   

                              ННееааддееккввааттаанн  оодднноосс  ггрраађђааннаа  ппррееммаа  ссввиимм  ссееггммееннттииммаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((  

ззееммљљиишшттее,,    ввооддаа,,  ввааззддуухх......));;   

 

                          ННииззаакк  ннииввоо  јјааввннее  ссввеессттии  ии  ннееааддееккввааттаанн  оодднноосс  ггрраађђааннаа  ппррееммаа  ззаашшттиићћеенниимм  

ппрриирроодднниимм    ддооббррииммаа   

 

                        ННееддооввоољљнноо  ееддууккааттииввнниихх  ии  ввааннннаассттааввнниихх  ааккттииввннооссттии  ззаа  ддееццуу  ии  ммллааддее,,  ккааоо  

ии  ггрраађђааннее   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

158 

 

 

 

 

ЗЗааккљљууччннаа  ррааззммааттрраањњаа   

 

 

 

 

 

    ННаа  ооссннооввуу  ааннааллииззее  ссттаањњаа  ммоожжее  ссее  ззааккљљууччииттии  ддаа  ссуу  ппррооббллееммии  уу  

ооббллаассттии  ееддууккаацциијјее  ии  јјааччаањњаа  ссввеессттии  оо  ппооттррееббии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ссллееддеећћии::   

 

            ннееддооввоољљннаа  ииннффооррммииссаанноосстт  ии  ззааииннттеерреессоовваанноосстт  ггрраађђааннаа  ии  ммееддиијјаа  ззаа  ппииттаањњаа    

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее;;   

 

      ннееддооввоољљннаа  ззаассттууппљљеенноосстт  ттееммаа  иизз  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  

ннаассттааввнноомм  ппллааннуу  ии  ппррооггррааммуу  ппррееддшшккооллссккиихх  ууссттаанноовваа  ии  ооссннооввнниихх  шшккооллаа;;   

 

            ннееддооввоољљаанн  ббрроојј  ппрроојјееккааттаа  ссаа  ккооннккррееттнниимм  ии  ппррииммееннљљииввиимм  ррееззууллттааттииммаа;;   
     

            ннееддооввоољљннаа  ззаассттууппљљеенноосстт  ннееффооррммааллнниихх  ввииддоовваа  ууччеењњаа  оо  ззннааччаајјуу  ззаашшттииттее  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((шшккооллее  уу  ппррииррооддии,,  ооттввооррееннее  ууччииооннииццее,,  ттррииббииннее,,  ооккррууггллии  

ссттооллооввии,,  ррааддииооннииццее));;   

 

            ннееддооввоољљннаа  ззааииннттеерреессоовваанноосстт  ии  ууччеешшћћее  јјааввннооссттии  уу  јјааввнниимм  рраассппррааввааммаа  ппррее  

ддоонноошшеењњаа  ооддллууккаа  иизз  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее..   
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ЦЦИИЉЉЕЕВВИИ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

 

    ООппшшттии  ццииљљееввии  ппооллииттииккее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  РРееппууббллиицции  ССррббиијјаа     

 

 

 

 

    ООппшшттии  ццииљљееввии  ппооллииттииккее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  РРееппууббллиицции  

ССррббиијјии  ууттввррђђееннии  ссуу    ННааццииооннааллнниимм  ппррооггррааммоомм  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  

((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее    ССррббиијјее’’’’  ббрроојј  1122//1100))  ии  ппррооииззииллааззее  иизз  ооппшшттиихх  

ууззррооккаа  ппррооббллееммаа  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии..  ООннии  ссуу    ппррееддууссллоовв  ззаа  ееффииккаасснноо  

ссппррооввоођђеењњее  ссппееццииффииччнниихх  ццииљљеевваа  ппооллииттииккее  ии  ччииннее  ссаассттааввннии  ддееоо    ппооллииттииккее  

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее..   

 

ООппшшттии  ццииљљееввии  ппооллииттииккее  уу  ННааццииооннааллнноомм  ппррооггррааммуу  ссуу  ггррууппииссааннии  уу  ссллееддеећћиимм  

ооббллаассттииммаа::   

 

11..  ДДоонноошшеењњее  ссттррааттеешшккиихх  ии  ппллааннссккиихх  ддооккууммееннааттаа  иизз  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ии  ооддрржжииввоогг  ккоорриишшћћеењњаа  ппрриирроодднниихх  рреессууррссаа  ддееффииннииссаанниихх  ЗЗааккоонноомм  оо  

ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ддррууггиимм  ппооссееббнниимм  ззааккооннииммаа;; 

 

22..  ИИннттееггрраацциијјаа  ппооллииттииккее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ссаа  ееккооннооммссккоомм  ппооллииттииккоомм  ии  

ппооллииттииккоомм  ддррууггиихх  ссееккттоорраа..  УУччеессттввоовваањњее  уу  ппррииппррееммии  ии  ссппррооввоођђеењњуу  ссееккттооррссккиихх  

ссттррааттееггиијјаа  уу  ддееллооввииммаа  ккоојјии  ссее  ооддннооссее  ннаа  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу.. 

 

 

 

  ИИннттееггрраацциијјаа  ппррииннццииппаа    ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  уу  

ппррооссттооррнноо  ии  ууррббааннииссттииччккоо    ппллаанниирраањњее;;   

 

 

33..  ЈЈааччаањњее  ииннссттииттууццииооннааллнниихх  ккааппааццииттееттаа  ззаа  ккррееиирраањњее  ии  ииммппллееммееннттаацциијјуу  

ссееккттооррссккиихх  ппооллииттииккаа  ии  ппооллииттииккее  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  ццееллииннии,,  ии  

ууссппооссттааввљљаањњее  ссииссттееммаа      ззаа  ррееааггоовваањњее  уу  ааккццииддееннттнниимм  ссииттууаацциијјааммаа;; 
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44..  УУннааппррееђђеењњее  ссииссттееммаа  ккооннттррооллее  ккввааллииттееттаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ааккррееддииттаацциијјоомм  

ооввллаашшћћеенниихх  ллааббооррааттоорриијјаа,,  ппррииммеенноомм  ннооррммааттиивваа  ии  ппррооппииссаа,,  ооббааввееззнноомм 

 

  ккооннттррооллоомм    ккввааллииттееттаа  ммооннииттооррииннггаа  ччииннииллааццаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ааннааллииттииччккиихх  

ммееттооддаа,,  ссооппссттввеенниимм  ммооннииттооррииннггоомм  ззааггаађђииввааччаа,,  ииззррааддоомм  ккааттаассттрраа  ззааггаађђииввааччаа,,  

ииззррааддоомм  ииннввееннттаарраа  ггаассоовваа  ссаа  ееффееккттоомм  ссттааккллееннее  ббаашшттее,,  ууссппооссттааввљљаањњеемм  

јјееддииннссттввеенноогг  ииннффооррммааццииоонноогг  ссииссттееммаа;; 

 

55..  УУннааппррееђђеењњее  ппррааввнноогг  ссииссттееммаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ддоонноошшеењњеемм    

ссееккттооррссккиихх  ззааккооннаа  ии  ппооддззааккооннссккиихх  ппррооппииссаа,,  ппооббоољљшшаањњеемм  ннааддззоорраа  ннаадд    

ссппррооввоођђеењњеемм  ппррооппииссаа  ии  ппооддииззаањњеемм  ккааппааццииттееттаа  ппррааввооссуудднноогг  ссииссттееммаа;; 

 

66..  РРааззввоојј  ееффииккаасснноогг  ссииссттееммаа  ффииннааннссиирраањњаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  

ееккооннооммссккиихх  ппооддссттииццаајјаа..  ООббееззббееддииттии  ппооттппууннуу  ппррииммееннуу  ппррииннццииппаа  „„ззааггаађђиивваачч  

ппллааћћаа’’‘‘..  ЕЕффииккаассаанн    ссииссттеемм  ееккооннооммссккиихх  ииннссттррууммееннааттаа  ттррееббаа  ддаа  ббууддее  ууввееддеенн  ррааддии  

ппооддссттииццаањњаа    ссммаањњеењњаа  ззааггаађђеењњаа..  ТТррееббаа  ууввеессттии  ееффииккаассннее  ффииннааннссиијјссккее  ммееххааннииззммее  

ддаа  ппооддссттииччуу    ууллааггаањњаа  уу  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу  ии  ооббееззббееддее  ссииггууррннее  ииззввооррее  

ффииннааннссиирраањњаа  ФФооннддаа..  ООннии    ммооггуу  ууккљљууччииттии  ии  ммееххааннииззммее  ккооннввееррззиијјее  ддууггаа  уу  

ууллааггаањњее  уу  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу,,  ппууннуу  ннааддооккннааддуу  ттрроошшккоовваа  ззаа  ууссллууггее  уу  ооббллаассттии  

жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ииннввеессттииццииооннее  ппррооггррааммее    уу  ппррииввааттииззоовваанниимм  ккооммппаанниијјааммаа  ии  ддрр..  

ППооддиићћии  ннииввоо  ииннввеессттиирраањњаа  уу  жжииввооттннуу  ссррееддииннуу    ррааддии  ппооккрриићћаа  ттрроошшккоовваа  ззаа  рраадд,,  

ооддрржжаавваањњее  ии  ммооддееррннииззаацциијјуу//ппрроошшиирреењњее  ппооссттоојјеећћее    ииннффрраассттррууккттууррее  уу  ооббллаассттии  

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ттееххннооллооггиијјаа  ззаа  ссммаањњеењњее  ззааггаађђеењњаа..  ППооттррееббнноо  јјее  

ппооддссттииццааттии  ккооннккууррееннцциијјуу  ии  ууккљљууччеењњее  ппррииввааттнноогг  ссееккттоорраа  уу    ооббллаассттии  

ооббееззббееђђиивваањњаа  ууссллууггаа,,  ппооссееббнноо  уу  ссееккттооррииммаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ии      ввооддааммаа;; 

 

 

77..  УУннааппррееђђеењњее  ффооррммааллнноогг  ии  ннееффооррммааллнноогг  ооббррааззоовваањњаа  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ии  ееннееррггееттссккоојј  ееффииккаассннооссттии  ккоојјее  ттррееббаа  ддаа  ббууддее  ззаасснноовваанноо  ннаа  ННааццииооннааллнноојј  

ссттррааттееггиијјии    ооббррааззоовваањњаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее..  ППооддииззаањњее  ннииввооаа  

ссввеессттии  ккрроозз    ббоољљее  ииннффооррммииссаањњее  ии  ккооммууннииккаацциијјуу  ссаа  јјааввнноошшћћуу  ии  ррааззввиијјаањњее  

ммееххааннииззааммаа  њњииххооввоогг    ууччеешшћћаа  уу  ооддллууччиивваањњуу  ппоо  ппииттаањњииммаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  

ссккллааддуу  ссаа  ААррххууссккоомм    ккооннввееннцциијјоомм..  ЦЦииљљееввии  ооввоогг  ППррооггррааммаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ууссааггллаашшееннии  ссуу  ссаа  ггооррее  ннааввееддеенниимм  ццииљљееввииммаа  ННааццииооннааллнноогг  ппррооггррааммаа.. 
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ССттррааттеешшккии  ооккввиирр  ззаа  ооддррееђђиивваањњее  ццииљљеевваа 

 

 

 

    ЦЦииљљееввии  ППррооггррааммаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ррааззввиијјееннии  ссуу  уу  

ссттррааттеешшккоомм  ооккввиирруу  ккоојјии  јјее    ооббууххввааттииоо  ссллееддеећћее  ееллееммееннттее::   

 

––  ааннааллииззаа  ттррееннууттнноогг  ссттаањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((ссииттууааццииооннаа  ааннааллииззаа))  ссаа  ииддееннттииффии--  

ккаацциијјоомм  ии  ааннааллииззоомм  ппррооббллееммаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее;; 

 

––  ааннааллииззаа  ззааккооннссккиихх  ннееддооссттааттааккаа  ии  ннееууссааггллаашшееннооссттии;; 

 

––  ааннааллииззаа  ииннссттииттууццииооннааллнноогг  ооккввиирраа  ии  ииннссттииттууццииооннааллнниихх  ккааппааццииттееттаа  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее;; 

 

––  ппррааћћеењњее  ннааччееллаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ууттввррђђеенниихх  ННааццииооннааллнниимм  

ппррооггррааммоомм,,  ккоојјаа  ооббууххввааттаајјуу  ннааччееллаа  ооддрржжииввоогг  ррааззввоојјаа  ии  ппооттррееббее  ппррииббллиижжаавваањњаа  

ЕЕУУ,,  ннааччееллоо    „„ззааггаађђиивваачч  ппллааћћаа’’‘‘,,  ннааччееллоо  ппррееввееннцциијјее  ии  ппррееддооссттрроожжннооссттии,,  ннааччееллоо  

ииннффооррммииссаањњаа  ии    ппооддииззаањњаа  јјааввннее  ссввеессттии  ииттдд.. 

 

  ––  ааннааллииззаа  ппррееддннооссттии,,  ссллааббооссттии,,  шшааннссии  ии  ппррееттњњии  ((SSWWOOTT))  ввееззаанниихх  ззаа  жжииввооттннуу    

ссррееддииннуу  ннаа  ттееррииттоорриијјии  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее.. 
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ААннааллииззаа  ппррееддннооссттии,,  ссллааббооссттии,,  ммооггуућћннооссттии  ии  ппррееттњњии  уу    ввееззии  ссаа  ззаашшттииттоомм  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  уу  ооппшшттииннии    ((SSWWOOТТ    ааннааллииззаа)) 

 

 

 

 

 

 
  SWОТ АНАЛИЗА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДНОСТИ 
*Географски положај (Бугарска, Македонија и 

Србија) 
*Људски потенцијал (постојање стручних тимова 

из различитих области) 
*Доступна је инфраструктура институција 
*Постојећи инфраструктурни капацитети ПТТ, 

електроснабдевање, канализације, 

водоснабдевање и путне мреже 
*Постојећи природни ресурси (руда, шуме, 

дивљи плодове…) 
*Велики потенцијал водотокова, богатство у 
квалитетним водама и велики број извора 
*Постојећи, а неискоришћени капацитети за 

прераду воћа и поврћа, капацитети за обраду 

дрвета, добри услови за развој сточарства 
*Плодно земљиште за одређене културе 
*Постоји довољна количина пројектне 

документације, планова и елабората који 

представљају добар основ за даљи рад у сектору 

заштите животне средине 
*Изгласана развојна стратегија 
*Израђена планска урбанистичка документација 
*У току је израда пројектне документације за 

пројекте који би били финансирани и 

реализовани од стране домаћих и страних 

инвеститора 

СЛАБОСТИ 
*Незапошљеност и нема нових радних места 
*Уситњени поседи, недостатак механизације и 

застарелост постојеће 
*Неорганизовани тржишни наступ и недовољна 

развијеност предузетничког духа 
*Опадање сточног фонда 
*Застарелост опреме и недостатак финансијских 
средстава за набавку нове и одржавање постојеће 
*Екстензивна употреба природних ресурса 
*Недостатак донатора 
*Недовољан стручни кадар за 

бављењепроблематиком животне средине 
*Недовољни кадровски капацитети за 

израдуапликација за међународне пројекте 

(неискључиво за животну средину) 
*Нерешено питање регионалне депоније за 

Пчињски округ 
*Недовољна средства за решавање проблема 

пречишћавања отпадних вода 
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МОГУЋНОСТИ 
*Могућност измене Закона (боља законска 

решења), побољшање сарадње са министарством 

и свим институцијама 
*Могућност подношења пројеката при 

министарству и разним донаторима 
*Већа сарадња институција између себе и 

враћање поверења у институције 
*Брже укључивање младих и жена у свим добима 

у рад и стварање дохотка 
*Модернизација инфраструктуре (постојећих 

путних праваца, водоснабдевање, канализације, 

прераду отпадних вода...) 
*Повећана тражња за здравом храном и водом 
*Увећане активности различитих фондова и 

донатора 
*Повећање сертификоване органске производње 
производња култура погодних за наше климатско 
подручје (кромпир, шаргарепа, лук, малине, 

купине и др.) 
*Велики потенцијал за туризам ‐ здрава животна 
средина и нетакнута природа (премештено из 

предности) 
*Развој сеоског туризма 
*Развој екотуризма 
*Развој контролисаног ловног туризма 
*Развој граничних прелаза према Бугарској и 

Македонији што ће привући инвеститоре и 

побољшати инфраструктуру 
*Могућност за добијање кредита по више основа 
*Стварање услова како законских тако и 

инфраструктурних за стварање заједничког 

привредног друштва, организација и или у 

правцу јавног приватног партнерства 
*Отварање предприступних фондова као што је 

IPARD у циљу побољшања и реструктуирања 

пољопривредне производње 
 

 

ПРЕТЊЕ 
*Опасност од централизације Републичких 

служби 
*Учестала промена Закона 
*Недовољна активност грађана у решавању 

својих проблема 
*Брзо старење становништва и његово 

смањење,велика миграција, пад наталитета због 

демографског положаја општине 
*Немогућност запошљења због слабе 

квалификационе структуре 
*Немогућност запошљавања кадрова у јавном 

сектору услед одлуге Владе о забрани 

запошљвања у јавном сектору 
*Веома слаба заинстересованост од стране 

младих људи за останак на селу 
*Уколико се не нађу средства за одређене 

пројекте из области заштите животне средине 

неопходна ће бити ревизија пројеката и нове 

техниче контроле које изискују нова 

непредвиђена средства за реализацију 
*У случају да регионални план управљања 

комуналним отпадом остане непримењен у 

одређеном тренутку биће неоходно одабрати нову 

локацију за одлагање комуналног отпада 
*Услед великог броја геолошких истражних 

радова и већ познати потенцијал за експлоатацију 

руда, за очекивати је да се у наредном периоду 

отворе још неки рудници на територији општине. 

*Уколико се не буду поштовали прописи у 

области заштите животне средине, рудна 

експлоатација би могла да доведе до озбиљних 

загађења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

164 

 

 

 

  ООППШШТТИИ  ЦЦИИЉЉЕЕВВИИ  ППООЛЛИИТТИИККЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

 

    ДДоонноошшеењњее  ссттррааттеешшккиихх  ии  ппллааннссккиихх  ддооккууммееннааттаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ддееффииннииссаанниихх  ззааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ддррууггиимм  

ппооссееббнниимм  ззааккооннииммаа 

 

    ЈЈееддаанн  оодд  ннаајјвваажжнниијјиихх  ии  ппррииооррииттееттнниихх  ццииљљеевваа  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд    

уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее    жжииввооттннее  ссррееддииннее  јјеессттее  ддоонноошшеењњее  ссттррааттеешшккиихх  ии  ппллааннссккиихх  

ддооккууммееннааттаа  ддееффииннииссаанниихх    ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ддррууггиимм  

ппооссееббнниимм  ззааккооннииммаа..  УУ  ттоомм  ссммииссллуу,,    ннееооппххоодднноо  јјее  ррееааллииззооввааттии  ссллееддеећћее  ццииљљееввее::   

 

    ЗЗааккоонноомм  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ии  ддррууггиимм  ппооссееббнниимм  ззааккооннииммаа  

ддееффииннииссааннаа  јјее  ооббааввееззаа  ддоонноошшеењњаа    ррааззллииччииттиихх  ссттррааттеешшккиихх  ии  ппллааннссккиихх  

ддооккууммееннааттаа  уу  ооввоојј  ооббллаассттии..  УУ  ссккллааддуу  ссаа  ттиимм  уу  ннаарреедднноомм  ппееррииооддуу    ооппшшттииннаа  

ББооссииллееггрраадд      ћћее  ииззррааддииттии  ии  ууссввоојјииттии  ссллееддеећћаа  ддооккууммееннттаа::   

 

 

 

 

ППЛЛААНН  ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА  ВВААЗЗДДУУХХАА  ЗЗАА  ООППШШТТИИННУУ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 

    УУ  ззооннааммаа  ии  ааггллооммеерраацциијјааммаа  уу  ккоојјииммаа  јјее  ввааззддуухх  ттрреећћее  ккааттееггоорриијјее,,  ккааддаа  

ззааггаађђеењњее  ввааззддууххаа  ппррееввааззииллааззии  ееффееккттее  ммеерраа  ккоојјее  ссее  ппррееддууззииммаајјуу,,  оодднноосснноо  ккааддаа  јјее  

ууггрроожжеенн  ккааппааццииттеетт    жжииввооттннее  ссррееддииннее  ииллии  ппооссттоојјии  ссттааллнноо  ззааггаађђеењњее  ввааззддууххаа  ннаа  

ооддррееђђеенноомм  ппррооссттоорруу,,  ннааддллеежжннии    ооррггаанн  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ддуужжаанн  јјее  ддаа,,  

ннаа  ооссннооввуу  ччллааннаа  3311..  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии    ввааззддууххаа  ии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ППррааввииллннииккоомм  оо  

ссааддрржжаајјуу  ппллаанноовваа  ккввааллииттееттаа  ввааззддууххаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии    ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  

ббрроојј  2211//1100)),,  ддооннеессее  ППллаанн  ккввааллииттееттаа  ввааззддууххаа,,  ссаа  ццииљљеемм  ддаа  ссее    ппооссттииггннуу  ууттввррђђееннее  

ггррааннииччннее  ииллии  ццииљљннее  ввррееддннооссттии  ии  ппррооппииссааннии  ррооккооввии..     

 

    ККааккоо  ооппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд  ннее    вврршшии  ррееддооввннии  ггооддиишшњњии  ммооннииттооррииннгг  

ннее  ммоожжее  ссее  ннии  ззннааттии  уу  ккоојјоојј  ккааттееггооттии  ввааззддуухх  ппррииппааддаа  ..  ТТее  ссттиимм  ппооттррееббнноо  јјее  

ррееддооввнноо  вврршшииттии  ммооннииттооррииннгг  ввааззддууххаа  шшттоо  јјее  ввеећћ  уу  ппррииппррееммии.. 
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  ЛЛООККААЛЛННИИ  РРЕЕГГИИССТТААРР  ИИЗЗВВООРРАА  ЗЗААГГААЂЂИИВВААЊЊАА  ЗЗАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈУУ 

  ООППШШТТИИННЕЕ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 

    ССллуужжббаа    ззаа  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ннее    ввооддии  ЛЛооккааллннии  ррееггииссттаарр  

ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа,,  аа  ккоојјии  јјее    уу    ссккллааддуу  ссаа  ччллаанноомм  7755..  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее    ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  113355//0044,,  3366//0099,,  3366//0099  --  ддрр..  

ззааккоонн  ии  7722//0099  ––  ддрр..  ззааккоонн  ии  4433//1111  ––  ооддллууккаа  УУСС  ии  1144//1166)).. 

 

    ЧЧллаанноомм  33..  ии  ччллаанноомм  66..  ППррааввииллннииккаа  оо  ммееттооддооллооггиијјии  ззаа  ииззррааддуу  

ннааццииооннааллнноогг  ии  ллооккааллнноогг    ррееггииссттрраа  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа,,  ккааоо  ии  ммееттооддооллооггиијјии  ззаа  

ввррссттее,,  ннааччииннее  ии  ррооккооввее  ппррииккууппљљаањњаа    ппооддааттааккаа  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  

ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  9911//1100  ии  1100//1133))  ддееффииннииссаанноо  јјее  ккоојјее  ссуу    ппооддааттккее  ии  уу  ккоојјоојј  ффооррммии  

ппррииввррееддннаа  ддрруушшттвваа  ии  ддррууггаа  ппррааввннаа  ллииццаа  ии  ппррееддууззееттнниицции,,  ккоојјии    ппррееддссттааввљљаајјуу  

ииззввооррее  ззааггаађђиивваањњаа,,  уу  ооббааввееззии  ддаа  ддооссттааввее  ззаа  ЛЛооккааллннии  ррееггииссттаарр..  ООббззиирроомм  ддаа    

ввееллииккии  ббрроојј  ппрриивврреедднниихх  ссууббјјееккааттаа  ннее  ииссппууњњаавваа  ссввоојјуу  ззааккооннссккуу  ооббааввееззуу,,  

ннееооппххооддннаа  јјее    ссттааллннаа  ииннссппееккцциијјссккаа  ккооннттррооллаа..   

 

    ККaaккoo  ббии  ссee  ккооррииссннииццииммаа  ооммооггуућћииллоо  ддаа  ннаа  шшттоо  јјееддннооссттааввнниијјии  ннааччиинн  

ооддггооввооррее  ннаа  ззааккооннссккуу    ооббааввееззуу  ииззввеешшттаавваањњаа  ззаа  ЛЛооккааллннии  ррееггииссттаарр  ииззввоорраа  

ззааггаађђиивваањњаа,,  ппооттррееббнноо  јјее  ууссппооссттааввииттии    ссооффттввееррссккуу  ааппллииккаацциијјуу  „„ЛЛооккааллннии  

ррееггииссттаарр  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд,,  ппооммооћћуу    ккоојјее  ббии  ккоорриисснниицции  

ссааммии  ууннооссииллии  ппррооппииссааннее  ппооддааттккее..  ООввааккаавв  ииннффооррммааццииооннии  ссииссттеемм  ббии    

ииссттооввррееммеенноо  ооммооггуућћииоо  ннaaддллeeжжнниимм  ooррггaaннииммaa  ббоољљии  ууввиидд  уу  ббааззуу  ппооддааттааккаа,,  ннaa  

ooссннooввуу  ккоојјее  ббии    ммооггллии  ддаа  ккррeeииррaajjуу  ппooллииттииккуу,,  ииддeeннттииффииккууjjуу  ппррииooррииттeeттee  ии  

ссппррooввooддee  ппooттррeeббннee  aaккттииввннooссттии  уу    ццииљљуу  ииннттeeггррaaллннee  ззaaшшттииттee  жжииввooттннee  ссррeeддииннee,,  аа  

ииннффооррммаацциијјее  оо  ззааггаађђииввааччииммаа  ббии  ббииллее    ддооссттууппннее  ии  јјааввннооссттии..   
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ИИЗЗРРААДДАА  ИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ГГООДДИИШШЊЊИИХХ  ППРРООГГРРААММАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ,,  УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  

ИИ    ККООРРИИШШЋЋЕЕЊЊАА  ППООЉЉООППРРИИВВРРЕЕДДННООГГ  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА  ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈИИ    

ООППШШТТИИННЕЕ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 
   

    ООббааввееззаа  ииззррааддее  ооввоогг  ППррооггррааммаа,,  ддееффииннииссааннаа  јјее  ччллаанноомм  6600..  ЗЗааккооннаа  оо  

ппоољљооппрриивврреедднноомм    ззееммљљиишшттуу  ((‘‘‘‘ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрр..  6622//0066,,  

6655//0088  ии  4411//0099))..  ООввиимм  ччллаанноомм    ддееффииннииссаанноо  јјее  ддаа  ссее  ппоољљооппрриивврреедднноо  ззееммљљиишшттее  уу  

ддрржжааввнноојј  ссввоојјииннии  ккооррииссттии  ппррееммаа    ГГооддиишшњњеемм  ппррооггррааммуу  ззаашшттииттее,,  ууррееђђеењњаа  ии  

ккоорриишшћћеењњаа  ппоољљооппрриивврреедднноогг  ззееммљљиишшттаа,,  ккоојјии    ддооннооссии  ССккууппшшттииннаа  ооппшшттииннаа  

ББооссииллееггрраадд  ,,  уузз  ппррееттххоодднноо  ппррииббааввљљеенноо  ммиишшљљеењњее  ККооммииссиијјее  ккоојјуу    ооббррааззуујјее  

ППррееддссеедднниикк    ии  уузз  ссааггллаасснноосстт  ммииннииссттааррссттвваа  ннааддллеежжнноогг  ззаа  ппоољљооппррииввррееддуу..  ООввиимм    

ппррооггррааммоомм  ддаајјее  ссее  ппррееггллеедд  ппоовврршшииннаа  ппоољљооппрриивврреедднноогг  ззееммљљиишшттаа  ппоо  

ккааттаассттааррссккиимм    ооппшшттииннааммаа,,  ккллаассааммаа  ии  ккууллттууррааммаа,,  ааннааллииззаа  ссттаањњаа  ззаашшттииттее  ии  

ууррееђђеењњаа  ппоољљооппрриивврреедднноогг    ззееммљљиишшттаа,,  ууттввррђђуујјее  ППррооггрраамм  ррааддоовваа  ннаа  ззаашшттииттии  ии  

ууррееђђеењњуу  ппоољљооппрриивврреедднноогг  ззееммљљиишшттаа  ии    ППллаанн  ккоорриишшћћеењњаа  ппоољљооппрриивврреедднноогг  

ззееммљљиишшттаа  уу  ссввоојјииннии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее..   

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ППРРИИРРООДДЕЕ  ЗЗАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈУУ  ООППШШТТИИННЕЕ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 
   

    ЧЧллаанноомм  111133..  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  ппррииррооддее  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  

РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  ббрр..  3366//0099,,    8888//1100  ии  9911//1100  ––  ииссппрр..1144//22001166  ii  9955//22001188  --  ддрр..  ззааккоонн  ))  

ддееффииннииссааннаа  јјее  ооббааввееззаа  јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ддаа,,  уу  ссккллааддуу    ссаа  ССррааттееггиијјоомм  

ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ии  ссввоојјиимм    

ссппееццииффииччннооссттииммаа,,  ддооннооссии  ппррооггррааммее  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ззаа  ппееррииоодд  оодд  ддеессеетт  

ггооддииннаа..    ННееппооссттоојјаањњее  ооввоогг  ппррооггррааммаа  јјее  ддииррееккттннаа  ппооссллееддииццаа  ннееппооссттоојјаањњаа  
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ССттррааттееггиијјее  ззаашшттииттее    ппррииррооддее  ии  ппрриирроодднниихх  ввррееддннооссттии  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее,,  ккоојјаа  

ттррееббаа  ддаа  ппррееддссттааввљљаа  оосснноовв  ззаа    њњееггооввоо  ддоонноошшеењњее..  ННееппооссттоојјаањњее  ССттррааттееггиијјее  ккоојјаа  

ббии  ррааззррааддииллаа  ии  ссииссттеемм  ффииннааннссиирраањњаа    ааккттииввннооссттии  уу  ззаашшттииттии  ппррииррооддее  ззаа  ррееззууллттаатт  

ииммаа  ии  ппооттппуунноо  ооддссууссттввоо  ффииннааннссиирраањњаа  ииллии    ннееррааввннооммеерраанн  ннииввоо  ффииннааннссиирраањњаа  

ррааззллииччииттиихх  ззаашшттиићћеенниихх  ппооддррууччјјаа..   

 

 

 

 

 

 

РРЕЕВВИИДДИИРРААНН  ЛЛООККААЛЛННИИ  ППЛЛААНН  УУППРРААВВЉЉААЊЊАА  ООТТППААДДООММ  УУ  ООППШШТТИИННИИ  

ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 

 

    РРееввииззиијјаа  ЛЛооккааллнноогг  ппллааннаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ззаа  ооппшшттииннуу  

ББооссииллееггрраадд    јјее    уурраађђееннаа  ннааккоонн    ппеетт  ггооддииннаа  оодд  ддааннаа  ддоонноошшеењњаа  ннааввееддеенноогг    ппллааннаа,,    

ддееццееммббрраа  22001155..ггооддииннее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ууттввррђђеенниимм  ааккттииввннооссттииммаа  иизз  ААккццииоонноогг  ппллааннаа,,  

ккоојјии  jjее  ссаассттааввннии  ддееоо    ллооккааллнноогг  ппллааннаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм..   
               

 

 

 

 

  ААККУУССТТИИЧЧННОО  ЗЗООННИИРРААЊЊЕЕ  ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈИИ  ООППШШТТИИННЕЕ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД    ИИ  

ИИЗЗРРААДДАА  ААККЦЦИИООННООГГ    ППЛЛААННАА  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ООДД    ББУУККЕЕ     

 
         

 

 

    ЧЧллаанноомм  88..  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ддееффииннииссааннее  

ссуу  ооббааввееззее  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее    ссааммооууппррааввее  уу  ввееззии  ооввее  ппррооббллееммааттииккее..  ООббааввееззее  

јјееддииннииццее  ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  ооддннооссее  ссее  ннаа  ииззррааддуу    ссттррааттеешшккиихх  ккааррааттаа  ббууккее,,  

ааккууссттииччккоо  ззоонниирраањњее  ии  ииззррааддуу  ааккццииоонноогг  ппллааннаа  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј    

ссррееддииннии..   

    AAккууссттииччккee  ззooннee  ссуу  ooддррeeђђeeннee  ккррooзз    aaккттииввннooссттии  ууппррaaввљљaaњњaa  ббууккooмм  уу  

жжииввooттннoojj  ссррeeддииннии.. 
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    ССттррaaттeeшшккаа  ккaaррттаа  ббууккee  ббиићћее  ooссннooввaa  ззaa  ииззррaaддуу  aaккццииooнноогг  ппллaaннаа  

ззaaшшттииттee  ooдд  ббууккee  уу  жжииввooттннoojj  ссррeeддииннии..    ААккццииооннии  ппллаанн  ссааддрржжааћћее  ммееррее  ззаашшттииттее  оодд  

ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии,,  ккааоо  шшттоо  ссуу  ппллаанниирраањњее  ннааммееннее    ппррооссттоорраа,,  ппллаанниирраањњее  

ссааооббррааћћаајјаа,,  ппррееддууззииммаањњее  ттееххннииччккиихх  ммеерраа  ннаа  ииззввооррииммаа  ббууккее,,  ииззббоорр  ииззввоорраа  ббууккее    сс  

нниижжиимм  ввррееддннооссттииммаа  ееммииссиијјее  ббууккее,,  ппррииммееннаа  ззввууччннее  ииззооллаацциијјее,,  ммееррее  ннаа  ппууттуу  

ппррооссттиирраањњаа  ббууккее,,  ккааоо  ии    ммееррее  ззаа  ссммаањњеењњее  ббууккее  уу  ссллууччаајјуу  ппррееккооррааччеењњаа  ггррааннииччнниихх  

ввррееддннооссттии..   

 

 

 

 

 

 

 

 
         

ААККЦЦИИООННИИ  ППЛЛААНН  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ООДД  ББУУККЕЕ  УУ  ЖЖИИВВООТТННООЈЈ  ССРРЕЕДДИИННИИ 

 

 

 

 

 

    ССттррaaттeeшшккаа  ккaaррттаа  ббууккee  ббиићћее  ooссннooввaa  ззaa  ииззррaaддуу  aaккццииooнноогг  ппллaaннаа  

ззaaшшттииттee  ooдд  ббууккee  уу  жжииввooттннoojj    ссррeeддииннии..  ААккццииооннии  ппллаанн  ћћее  ссааддрржжааттии  ммееррее  ззаашшттииттее  

оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии,,  ккааоо  шшттоо  ссуу    ппллаанниирраањњее  ннааммееннее  ппррооссттоорраа,,  

ппллаанниирраањњее  ссааооббррааћћаајјаа,,  ппррееддууззииммаањњее  ттееххннииччккиихх  ммеерраа  ннаа    ииззввооррииммаа  ббууккее,,  ииззббоорр  

ииззввоорраа  ббууккее  сс  нниижжиимм  ввррееддннооссттииммаа  ееммииссиијјее  ббууккее,,  ппррииммееннаа  ззввууччннее    ииззооллаацциијјее,,  

ммееррее  ннаа  ппууттуу  ппррооссттиирраањњаа  ббууккее,,  ккааоо  ии  ммееррее  ззаа  ссммаањњеењњее  ббууккее  уу  ссллууччаајјуу    

ппррееккооррааччеењњаа  ггррааннииччнниихх  ввррееддннооссттии.. 
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  ППРРООГГРРААММ  ЕЕННЕЕРРГГЕЕТТССККЕЕ  ЕЕФФИИККААССННООССТТИИ 

 
   

    ППррееммаа  ччллааннуу  1100..  ЗЗааккооннаа  оо  ееффииккаасснноомм  ккоорриишшћћеењњуу  ееннееррггиијјее  јјееддииннииццаа  

ллооккааллннее  ссааммооууппррааввее  јјее  уу    ооббннааввееззии  ддаа  ддооннеессее  ППррооггрраамм  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии..  

УУ  ссккллааддуу  ссаа  ттиимм  ооппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд      ћћее  уу    ннаарреедднноомм  ппееррииооддуу  ииззррааддииттии  оовваајј  

ппррооггрраамм  ккоојјиимм  ћћее  ддееффииннииссааттии  ссввее  ннееооппххооддннее  ммееррее  ии  ааккттииввннооссттии  ззаа    ууннааппррееђђеењњее 

  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии..   

 

    УУ  ооббллаассттии  ееннееррггееттииккее  ии  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ппооссттоојјии  јјееддаанн  

ооппшшттии  ццииљљ  ккоојјии  ммоорраа  ддаа  ббууддее  ппооссттииггннуутт  уу  ссккллааддуу  ссаа  ЗЗааккоонноомм  оо  ееффииккаасснноомм  

ккоорриишшћћеењњуу  ееннееррггиијјее  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк    РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрроојј  2255//1133))..  ООвваајј  

ццииљљ  уу  ооббллаассттии  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ззааххттеевваа    ккооооррддииннииссааннуу  ааккцциијјуу  ссввиихх  

ррееллееввааннттнниихх  ссууббјјееккааттаа  уу  ооппшшттииннии  ББооссииллееггрраадд.. 

 

    УУ  ттоомм  ссммииссллуу  ппооттррееббнноо  јјее  ддооннееттии  ССттррааттееггиијјуу  ррааззввоојјаа  ееннееррггееттииккее  

ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ,,  ППррооггрраамм  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ии  ППллаанн  ппррииммееннее  

ппррооггррааммаа  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии..   

 

    ДДоонноошшеењњеемм  ооввааккввиихх  ппллааннссккиихх  ддооккууммееннааттаа  ооммооггуућћиићћее  ссее  ккооммппллееттнноо  

ссааггллееддаавваањњее    ееннееррггееттссккее  ссииттууаацциијјее  уу  ГГррааддуу,,  ккааоо  ии  ппллаанниирраањњее  уушшттееддаа  уу  

ввиишшееггооддиишшњњеемм  ппееррииооддуу..    ТТааккоођђее,,  ппооттррееббнноо  јјее  ппррееццииззнноо  ддееффииннииссааттии  ссввее  ооббааввееззее  

уу  ссппррооввоођђеењњуу  ииссппллааттииввиихх  ммеерраа    ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ии  ииззггррааддииттии  ддооббрруу  

ккооооррддииннаацциијјуу  ррааззллииччииттиихх  ссууббјјееккааттаа  ууккљљууччеенниихх    уу  оовваајј  ппррооццеесс  ((јјааввннаа  ппррееддууззеећћаа,,  

ооррггааннии,,  ооррггааннииззаацциијјее,,  ууссттааннооввее,,  ииттдд..)),,  ччиијјее  ссее    ффииннааннссиирраањњее  вврршшии  иизз  ббууџџееттаа  

ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ,,  ккааоо  ии  ггрраађђааннаа,,  ссаа  ццииљљеемм  шшттоо  ббрржжеегг    ппооссттииззаањњаа  

ппррииххввааттљљииввоогг  ннииввооаа  уу  ооббллаассттии  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии..   
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  ЈЈААЧЧААЊЊЕЕ  ИИННССТТИИТТУУЦЦИИООННААЛЛННИИХХ  ИИ  ККААДДРРООВВССККИИХХ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТАА  ЗЗАА 

  ССППРРООВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ    ППООЛЛИИТТИИККЕЕ  ИИ  УУППРРААВВЉЉААЊЊЕЕ  ЗЗААШШТТИИТТООММ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ 

  ССРРЕЕДДИИННЕЕ   

 

 

 

 

    УУ  ооккввиирруу  ООппшшттииннссккее  ууппррааввее  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд    ззаа  ппооссллооввее  

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ннааддллеежжнноо    јјее  ООддеељљеењњее    ззаа    ууррббааннииззаамм,,  ссттааммббеенноо--

ккооммууннааллннее,,  ггрраађђееввииннссккее  ии  ииммооввииннссккоо--ппррааввннее  ппооссллооввее,,    аа  ннаа  ооссннооввуу    ООддллууккее  оо  

ооррггааннииззаацциијјии  ООппшшттииннссккее  ууппррааввее    ООввоомм  ооддллууккоомм  ддееффииннииссаанноо  јјее  ддаа  ооввоо    ООддеељљеењњее    

вврршшии  ппооллооввее  ккоојјии  ссее  ооддннооссее  ннаа::  ппррееддууззииммаањњее    ммеерраа  ззаашшттииттее  уу  ппллаанниирраањњуу  ии  

ииззггррааддњњии  ооббјјееккааттаа,,  ззаашшттииттуу  ввааззддууххаа,,  ззееммљљиишшттаа,,  шшууммаа,,  ввооддаа,,  ббииљљнноогг  ии    

жжииввооттиињњссккоогг  ссввееттаа,,  ппрриирроодднниихх  ддооббаарраа,,  оодд  ббууккее,,  јјооннииззиирраајјуућћеегг  ззррааччеењњаа,,  оодд  

ооттппаадднниихх  ии  ооппаасснниихх    ммааттеерриијјаа,,  ддрржжаањњее  ии  ззаашшттииттуу  жжииввооттиињњаа,,  ииззддаавваањњее  

ввооддооппрриивврреедднниихх  ссааггллаассннооссттии  ззаа  ииззггррааддњњуу  ссееооссккиихх    ввооддооввооддаа,,  ииззггррааддњњуу  ии  

ззааттррппаавваањњее  ббуушшеенниихх    ббууннаарраа  ии  ддррууггиихх  ббуушшооттииннаа  уу  ооппшшттииннии,,    ииннссппееккцциијјссккоогг  

ннааддззоорраа  ннаадд  ииззвврршшаавваањњеемм  ппррооппииссаа  иизз  ннааддллеежжннооссттии  ии  ооббааввљљаа  ии  ддррууггее  ппооссллооввее    

ддрржжааввннее  ууппррааввее  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  ии  ууннааппррееђђеењњее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ккоојјии  ссуу  

ппооввееррееннии  ООппшшттииннссккоојј    ууппррааввии..   

 

    УУ  ооккввиирруу  ООддеељљеењњаа    ппооссллооввииммаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ббааввее  ссее  

ддвваа    ззааппооссллееннаа  ии  ттоо::  ззааппооссллееннии  ннаа    ппооссллооввииммаа    ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ккааоо  ии  

ииннссппееккттоорр  ззаа    ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее..   

 

    ТТррееннууттнноо  ддееффииннииссаанн  ббрроојј  ззааппооссллеенниихх  уу  ввееззии  ссаа  ззаашшттииттоомм  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ддооввоољљаанн  јјее  ззаа  ииззвврршшеењњее    ддееллааттннооссттии  ддееффииннииссаанниихх  ззааккоонноомм..   

 

    ИИ  ппоорреедд  ттооггаа  ппооттррееббнноо  јјее  ссттааллнноо  ууссаавврршшаавваањњее,,  ооббууччаавваањњее  ии  ддооддааттнноо  

ооббррааззоовваањњее  ззааппооссллеенниихх  ссаа    ццииљљеемм  ккооннттииннууиирраанноогг  ууннааппррееђђеењњаа  ззааппооссллеенниихх  ннаа  

ооввиимм  ппооссллооввииммаа..   
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  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ООДДРРЖЖИИВВООГГ  ССИИССТТЕЕММАА  ФФИИННААННССИИРРААЊЊАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ 

  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

 

 

    УУ  ИИззввеешшттаајјуу  ккоојјии  ооббууххввааттаа  ррееааллииззаацциијјуу  ППррооггррааммаа  ккоорриишшћћеењњаа  

ссррееддссттаавваа  ззаа  ззаашшттииттуу  ии  ууннааппррееђђеењњее    жжииввооттннее  ссррееддииннее  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд    ззаа    

22001188..  ггооддииннуу  ннааввееддеенноо  јјее  ссллееддеећћее::   

„„ППррооггррааммоомм  ссуу  ппррееддввииђђееннаа  ссррееддссттвваа  ззаа  ууннааппррееђђеењњее  ии  ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее  

уу  ввииссииннии  оодд    22..880000..000000,,0000  ддииннаарраа,,  ооссттввааррееннаа  ссррееддссттвваа  уу  ииззннооссуу  оодд  

11..225533..993300,,0000ддииннаарраа..    УУккууппннаа  ууттрроошшееннаа  ссррееддссттвваа  ззаа  ууссллууггее    ооччуувваањњаа  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  уу  22001188..  ггооддииннии  ссуу  11..0088//99..000000,,0000  ддииннаарраа..““   

    ООвваајј  ИИззввеешшттаајј  јјаасснноо  ооссллииккаавваа  ддаа  јјее  ппооттррееббнноо  ууввеессттии  ееффииккаассаанн  

ссииссттеемм  ееккооннооммссккиихх  ииннссттррууммееннааттаа  ккоојјиимм    ббии  ссее  ппооддссттииццааллоо  ууллааггаањњее  уу  жжииввооттннуу  

ссррееддииннуу,,  оодднноосснноо  ппооддссттииццаањњее  ссммаањњеењњее  ззааггаађђеењњаа..   

    ДДвваа  оодд  ккљљууччнниихх  ппррииннццииппаа  „„ззааггаађђиивваачч  ппллааћћаа““  ии  „„ккоорриисснниикк  ппллааћћаа““  

ммооггуу  ззннааттнноо  ууннааппррееддииттии  ссииссттеемм    ффииннааннссиирраањњаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее..  

ППррииммеенноомм  оовваа  ддвваа  ппррииннццииппаа  ммоорраа  ддооћћии  ии  ддоо  ззннааччаајјнниихх    ссммаањњеењњаа  ззааггаађђеењњаа  

жжииввооттннее  ссррееддииннее..  ННаа  ооссннооввуу  ччллааннаа  8877..  ЗЗааккооннаа  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее    

((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС““  ббрр..113355//0044  ,,  3366//0099  ии    1144//1166))  јјееддииннииццаа  ллооккааллннее  

ссааммооууппррааввее  ммоожжее  ппррооппииссааттии  ннааккннааддуу  ззаа  ззаашшттииттуу  ии  ууннааппррееђђеењњее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее..  ДДоонноошшеењњеемм  ооддллууккее  оо  ууттввррђђиивваањњуу  ннааккннааддее  ззаа  ззаашшттииттуу  ии    ууннааппррееђђеењњее  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ООппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд  ћћее  ууннааппррееддииттии  ооддрржжииввии  ссииссттеемм  

ффииннааннссиирраањњаа    жжииввооттннее  ссррееддииннее..  ИИссттооввррееммеенноо  јјее  ппооттррееббнноо  ии  јјааччаањњее  ккааппааццииттееттаа  

ссууббјјееккааттаа  ккоојјии  ссппррооввооддии  ппррооццееддууррее  ии  ииммппллееммееннттаацциијјуу  ееккооннооммссккиихх  

ииннссттррууммееннааттаа,,  ррааддии  ббоољљее  ннааппллааттее  ии  ппррааћћеењњаа  ооссттвваарреењњаа  ппррииххооддаа..   

      ППоорреедд  ссооппссттввеенниихх  ппррииххооддаа  ппооссттоојјее  ррааззннии  ффооннддооввии  ии  ккооннккууррссии  ккоодд  

ккоојјиихх  ллооккааллннаа  ссааммооууппрраавваа  ммоожжее  ддаа    ааппллиицциирраа  ззаа  ссррееддссттвваа  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  

ооддррееђђеенниихх  ппрроојјееккааттаа  иизз  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  ии  ууннааппррееђђеењњаа  жжииввооттннее    ссррееддииннее..  ООвваа  

ддооддааттннаа  ссррееддссттвваа  ооммооггуућћуујјуу  рреешшаавваањњее  ввеећћиихх  ппррооббллееммаа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее,,  

ккоојјаа  ссее    уузз  ккоорриишшћћеењњее  ссооппссттввеенниихх  ссррееддссттаавваа  ааддееккввааттнниијјее  ии  ееффииккаасснниијјее  ооттккллаањњаајјуу  

((  ннппрр..  ссааннаацциијјаа  ии    ррееккууллттиивваацциијјаа  ппооссттоојјеећћее  ддееппоонниијјее......))   
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УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ИИННССППЕЕККЦЦИИЈЈССККООГГ  ННААДДЗЗООРРАА 

 

 

 

    УУ  ООппшшттииннссккоојј  ууппррааввии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд      јјее  ссииссттееммааттииззаацциијјоомм  

ооддррееђђеенноо  рраадднноо  ммеессттоо  ИИннссппееккттоорр  ззаа    ззаа    ззаашшттииттуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее..  ЗЗааккоонн  оо  

ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((„„ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРСС““    ббрр..113355//0044  ,,  3366//0099  ии  1144//1166))  јјее  

ннаа  ссннааззии  оодд  22000044..  ((  уузз  ииззммееннуу  уу  22000099..гг  ии  22001166..гг))  ии  ммоожжее  ссее  ззааккљљууччииттии  ддаа  јјее  

ппееррииоодд  оодд    ппррооттееккллиихх  1100  ггооддииннаа  ддооввоољљаанн  ззаа  ууттввррђђиивваањњее  ссввиихх  ппооззииттииввнниихх  ии  

ннееггааттииввнниихх  аассппееккааттаа  уу  ррааддуу    ииннссппееккттоорраа..  ААннааллииззаа  ррааддаа  ооббууххввааттаа  рраадд  ннаа  ттееррееннуу  ии  

рраадд  ннаа  ппррааккттииччнноојј  ппррииммееннии  ззааккооннаа  ккрроозз    ккааннццееллаарриијјссккоо  ппооссллоовваањњее..  ППоорреедд  ссввиихх  

ооббјјееккттииввнниихх  ооккооллннооссттии  ((ннееддооввоољљннаа  ппооддрршшккаа  ллооккааллннее    ссааммооууппррааввее  ккрроозз  

ннееддоонноошшеењњее  ллооккааллнниихх  ааккааттаа  ––  ооддллууккаа......)),,  ииннссппееккттоорр  ззаа    ззаашшттииттуу  жжииввооттннее    

ссррееддииннее  јјее  ппооссттииггааоо  ооддррееђђееннее  ррееззууллттааттее  уузз  ввииддљљииввее  ппооммааккее  ннаа  ззаашшттииттии  уу  

ууннааппррееђђеењњуу  жжииввооттннее    ссррееддииннее..  ННаа  жжааллоосстт,,  ссммаањњееннее  ппррииввррееддннее  ааккттииввннооссттии  ссуу  

ттааккоођђее  ззааууссттааввииллее  ннееггааттииввннее  ттррееннддооввее  уу    ооббллаассттии  ззааггаађђеењњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее..   

      УУннааппррееђђеењњее  ррааддаа  ииннссппееккцциијјее  ббии  ссее  ззннааттнноо  ммооггллоо  ппооббоољљшшааттии  

ууккооллииккоо  ббии  ссее  ооббјјееддииннииоо  рраадд  ссввиихх    ууччеессннииккаа  уу  ппооссттууппццииммаа  ззаашшттииттее  ии  

ууннааппррееђђеењњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  оодднноосснноо  ааккоо  ббии  ссее  ууввееллаа    ппееррммааннееннттннаа  

ииннссттииттууццииооннааллннаа  ккооооррддииннаацциијјаа  ((ззааккооннооддааввннаа--ииззвврршшннаа--ссууддссккаа))..   

 

    ТТааккоођђее  ссее  ммоожжее  рреећћии  ии  ддаа  јјее  ссттааллннаа  ии  ккввааллииттееттннаа  ооббууккаа  ии  ррааззммееннаа  

ииссккууссттвваа  ввррллоо  ббииттннаа  уу  ррааддуу    ииннссппееккцциијјссккиихх  ооррггааннаа..  ИИннссппееккцциијјаа  ссее  уу  ррааддуу  ннаа  

ттееррееннуу  ссууссрреећћее  ссаа  ввррллоо  ррааззллииччииттиимм  ппррооббллееммииммаа,,  ккоојјии    ббии  ссее  ееффииккаасснниијјее  

рреешшааввааллии  ррааззммеенноомм  ииссккууссттвваа,,  ккааккоо  ссаа  ккооллееггааммаа  иизз  ооссттааллиихх  ллооккааллнниихх  ссааммооууппрраавваа,,    

ттааккоо  ии  ссаа  ссттррууччнниимм  ии  ккввааллииффииккоовваанниимм  ккааддрроомм  иизз  ннааддллеежжнноогг  ММииннииссттааррссттвваа..  ТТуу  

ттррееббаа  ннааггллаассииттии  ии    ззннааччаајј  ссееммииннаарраа  ии  ссттррууччнниихх  ооббууккаа  ккааоо  ввиидд  ппееррммааннееннттнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа..   
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  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ССИИССТТЕЕММАА  ММООННИИТТООРРИИННГГАА 

 

 

    ННааццииооннааллннии  ппррооггрраамм  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  

ккааоо  јјееддаанн  оодд  ооппшшттиихх  ууззррооккаа    ппррооббллееммаа  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ннааввооддии  ннееддееллооттввоорраанн  

ссииссттеемм  ммооннииттооррииннггаа  ии  ииззввеешшттаавваањњаа..  ППооссееббаанн    ппррооббллеемм  ппррееддссттааввљљаа  ннееппооссттоојјаањњее  

ррееллееввааннттнниихх  ссииссттееммаа  ммооннииттооррииннггаа  ссаа  ттааччнноо  ууттввррђђеенниимм    ииннддииккааттооррииммаа  ззаа  

ммооннииттооррииннгг..  „„ССииссттеемм  ммооннииттооррииннггаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  нниијјее  јјоошш  ннаа  

ззааддооввоољљаавваајјуућћеемм  ннииввооуу..  ККааррааккттеерриишшее  ггаа  ннееддооссттааттаакк  ррееффееррееннттнниихх  ллааббооррааттоорриијјаа,,  

ннееддооввоољљнноо    ккоорриишшћћеењњее  ссттааннддааррдднниихх  ммееттооддаа  ии  ккооннттррооллаа  ккввааллииттееттаа  ааннааллииззаа..   

 

    ННааррааввнноо,,  ооссиимм  ууннааппррееђђеењњаа  ппррееддххоодднноо  ннааввееддеенниихх  ччиињњееннииццаа,,  

ззннааччаајјнноо  ууннааппррееђђеењњее  ббии  ссее  ппооссттииггллоо  ии    ппооввеећћаањњеемм  ббрроојјаа  ммееррнниихх  ммеессттаа  ккоодд  

ммооннииттооррииннггаа  ккоојјии  ссее  ссппррооввооддии,,  ккааоо  ии  ммооннииттооррииннггоомм  оонниихх  ооббллаассттии    ((ззееммљљиишшттее,,  

ппооддззееммннее  ввооддее......))  ккоојјее  ттррееннууттнноо  ннииссуу  ооббууххввааћћеењњее  ммооннииттооррииннггоомм  ннаа  ттееррииттоорриијјии  

ооппшшттииннее    ББооссииллееггрраадд..  ТТииммее  ббии  ссее  ддооббииллии  ммннооггоо  ррееллееввааннттнниијјии  ппааррааммееттррии  оо  

ккввааллииттееттуу  ии  ссттаањњуу  жжииввооттннее  ссррееддииннее    ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее..   

 

    ССввее  ооввоо  ббии  ссее  ннааррааввнноо  ммооггллоо  ппооссттиићћии  уузз  ппооввеећћаањњее,,  оодднноосснноо  

ууннааппррееђђеењњее    ооддрржжииввоогг    ссииссттееммаа    ффииннааннссиирраањњаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ккааккоо  јјее  ттоо  ввеећћ  

ннааввееддеенноо..   

 

 

 

 

 

  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  ЈЈААВВННЕЕ  ССВВЕЕССТТИИ  ОО  ЗЗААШШТТИИТТИИ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

 

 

 

    ИИннффооррммииссаанноосстт  ггрраађђааннаа  оо  ннаајјшшиирреемм  ссппееккттрруу  ппииттаањњаа  иизз  ооббллаассттии  

жжииввооттннее  ссррееддииннее  ккааоо  ии  њњииххоовваа    ссппррееммнноосстт  ддаа  ссее  ддииррееккттнноо  ииллии  ккрроозз  ииннссттииттууцциијјее  

ддееммооккррааттссккоогг  ддрруушшттвваа  ааннггаажжуујјуу  ннаа  рреешшаавваањњуу    ппооссттоојјеећћиихх  ии  ппррееддууппррееђђиивваањњуу  

ннооввиихх  ппррооббллееммаа  оодд  ккљљууччннее  јјее  вваажжннооссттии  ззаа  ддууггооррооччнноо  ии  ооддрржжииввоо    ппллаанниирраањњее  

ссииссттееммаа  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ннаа  ббииллоо  ккоомм  ннииввооуу..  ИИзз  ссввиихх  ннааввееддеенниихх  ррааззллооггаа  
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ннееооппххоодднноо  јјее    ссттааллнноо  ии  ккооннттииннууиирраанноо  ииннффооррммииссаањњее  ггрраађђааннаа,,  њњииххоовваа  ееддууккаацциијјаа  

ккааоо  ии  ссппррооввееђђеењњее  ааккттииввннооссттии    ууссммеерреенниихх  ннаа  ппооддииззаањњее  јјааввннее  ссввеессттии  ии  ппррооммееннуу  

ппооннаашшаањњаа,,  оодднноосснноо  ппррооммееннуу  ооддннооссаа  ппррееммаа    ооккрруужжеењњуу..   

 

    ККааккоо  ббии  ссее  ууннааппррееддииллаа  јјааввннаа  ссввеесстт  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  ссррееддииннее  

ппооттррееббнноо  јјее  ззаајјееддннииччккоо  ддееллоовваањњее    јјааввнноогг  ии  ццииввииллнноогг  ссееккттоорраа..  УУ  ттуу  ссввррххуу  

ппооттррееббнноо  јјее  ооббееззббееддииттии  ииззввеессннаа  ффииннааннссиијјссккаа  ссррееддссттвваа  ии  ттоо  ззаа    ооррггааннииззаацциијјуу  

јјааввнниихх  ккааммппаањњаа  ии  ааккцциијјаа,,  ааллии  ии  ссттррууччнниихх  ссккууппоовваа  ии  ееддууккаацциијјаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  

жжииввооттннее    ссррееддииннее..  ННооссииооцции  ооввиихх  ааккттииввннооссттии  ттррееббааллии  ббии  ддаа  ббууддуу  ппррееддссттааввнниицции  

јјааввнноогг  ссееккттоорраа  ааллии  ии  ццииввииллнноогг    ссееккттоорраа..   

 

    ККааккоо  ссуу  ггрраађђааннии  ввррллоо  ммааллоо  ииннффооррммииссааннии  оо  ссввоојјиимм  ппррааввииммаа  ии  

ммооггуућћннооссттииммаа  ааккттииввнноогг  ууччеешшћћаа  уу    ддоонноошшеењњуу  ооддллууккаа  ннаа  ллооккааллнноомм  ннииввооуу  аа  уу  ввееззии  

ссаа  ззаашшттииттоомм  жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ппооттррееббнноо  јјее    ииннффооррммииссааттии  иихх,,  ааллии  ии  ооссннаажжииттии  ддаа  

ттаа  ссввоојјаа  ппрраавваа  ии  ооссттввааррее..  ТТоо  ћћее  ббииттии  ооммооггуућћеенноо  ккрроозз  ооррггааннииззаацциијјуу  ооккррууггллиихх  

ссттооллоовваа  ии  ттррииббииннаа,,  ккааоо  ии  ррееддооввнноо  ооббааввеешшттаавваањњее..   

 

 

 

 

ССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ  ЦЦИИЉЉЕЕВВИИ  ЗЗААШШТТИИТТЕЕ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

ВВООДДЕЕ 

 

ССННААББДДЕЕВВААЊЊЕЕ  ВВООДДООММ  ЗЗАА  ППИИЋЋЕЕ   

 

 

    ССттееппеенн  ииззрраажжееннооссттии  ппррооббллееммаа  ии  ссииггууррннооссттии  уу  ввооддооссннааббддеевваањњуу  уу  

ддииррееккттнноојј  ссуу  ззааввииссннооссттии  оодд  ккааппааццииттееттаа  ииззввоорриишшттаа,,  ссииггууррннооссттии  ззааххввааттаа  ввооддее  ннаа  

њњииммаа,,  ссттаањњаа  ииссппррааввннооссттии  ццееввооввооддаа  ии  ооппррееммее  ннаа  њњииммаа,,  аа  ппооссееббнноо  оодд  ррааззввоојјаа  ии  

ссттаањњаа  ддииссттррииббууттииввннее  ммрреежжее..   

 

    УУ  ссккллааддуу  ссаа  ттиимм,,  ддееффииннииссааннии  ссуу  ссппееццииффииччннии  ццииљљееввии  уу  ооббллаассттии  

ссннааббддеевваањњаа  ввооддоомм  ззаа  ппиићћее::   

 
       

        РРееккооннссттррууккцциијјаа  ввооддооввооддннее  ммрреежжее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ;; 

          РРаадд  ааууттооммааттииззоовваанноогг  ссииссттееммаа  ззаа  рраанноо  ууппооззоорреењњее  оодд  ззааггаађђеењњаа;;   
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ППРРЕЕЧЧИИШШЋЋААВВААЊЊЕЕ  ИИ  ООДДВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  ААТТММООССФФЕЕРРССККИИХХ  ИИ  ООТТППААДДННИИХХ  ВВООДДАА   

 

 

 

 

    ООккоо  9955%%  ссттааннооввнниишшттвваа  ии  ииннддууссттрриијјее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд      ииммаа  ииззггрраађђееннуу  ккааннааллииззааццииооннуу  ммрреежжуу  ккоојјаа  јјее  уу  ффууннккцциијјии,,  ддоокк  ооккоо  

2200%%  ссттааннооввнниишшттвваа,,  ууггллааввнноомм  уу  ннаассеељљеенниимм  ммеессттииммаа,,  ннееммаа  ииззггрраађђееннуу  

ккааннааллииззааццииооннуу  ммрреежжуу..  ППррииккууппљљееннаа  ууппооттррееббљљееннаа  ввооддаа  ссее  ббеезз  ииккааккввоогг  ттррееттммааннаа  

ииссппуушшттаа  уу  ррееццииппиијјееннтт.. 

    УУ  ссккллааддуу  ссаа  ооввиимм  ччиињњееннииццааммаа,,  аа  уу  ццииљљуу  ааддееккввааттнноогг  рреешшаавваањњаа  

ппррооббллееммаа  ооттппаадднниихх  ввооддаа,,  ддееффииннииссааннии  ссуу  ссллееддеећћии  ссппееццииффииччннии  ццииљљееввии::   

 

          ООббееззббееђђеенн  ппррееччииссттаачч  ккооммууннааллнниихх  ооттппаадднниихх  ввооддаа;;   

          ИИззггрраађђееннаа  ккааннааллииззааццииооннаа  ммрреежжаа  уу  ннаассеељљеенниимм  ммеессттииммаа;;   

          УУннааппррееддииттии  ссииссттеемм  ссааккууппљљаањњаа  ии  ттррееттммааннаа  ааттммооссффееррссккиихх  ии  ооттппаадднниихх  ввооддаа;; 

          ИИззггррааддњњаа  ннееддооссттаајјуућћеегг  ддееллаа  ккааннааллииззааццииооннее  ммрреежжее  уу  ооппшшттииннии  ББооссииллееггрраадд 

          ИИззггррааддњњаа  ппооссттрроојјеењњаа  ззаа  ппррееччиишшћћаавваањњее  ооттппаадднниихх  ввооддаа 

 

 

 

 

              ВВААЗЗДДУУХХ 

 

            ССММААЊЊЕЕННАА  ЕЕММИИССИИЈЈАА  ИИЗЗ  ССААООББРРААЋЋААЈЈАА  УУ  ООППШШТТИИННИИ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 

 

    ННаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ддооссттаа  ссее  ууррааддииллоо  уу  ооббллаассттии  

ууннааппррееђђеењњаа  ууппррааввљљаањњаа  ссааооббррааћћаајјеемм..  ППооссттоојјии  јјоошш  ууввеекк  ммооггуућћнноосстт  ссммаањњеењњаа  

ббрроојјаа  ссттааннддааррдднниихх  рраассккррссннииццаа  ппооввеећћаањњаа  ддррууммссккиихх  ззааооббииллааззннииццаа,,  ммооггуућћнноосстт  

ппооввеећћаањњаа  ббрроојјаа  ззооннаа  ссаа  ссааооббррааћћаајјнниимм  ооггррааннииччеењњииммаа,,  ууннааппррееђђеењњаа  ппооннууддее  ии  

ккввааллииттееттаа  јјааввнноогг  ппррееввооззаа,,  ппооббоољљшшаањњаа  ооддрржжаавваањњаа  ччииссттооћћее  ттррааннссппооррттнниихх,,  

ггрраађђееввииннссккиихх  ии  ппоољљооппрриивврреедднниихх  ммаашшииннаа  ккоојјее  ууччеессттввуујјуу  уу  ссааооббррааћћаајјуу,,  ппооввеећћаањњаа  
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ббрроојјаа  ппааррккииррааллиишшттаа,,  ббрроојјаа  ппеешшааччккиихх  ззооннаа,,  ккааоо  ии  ммооггуућћнноосстт  ппооввеећћаањњаа  ббрроојјаа  

ббииццииккллииссттииччккиихх  ссттааззаа..   

 

 

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  ДДооббаарр  ккввааллииттеетт  ввааззддууххаа   

 

ССппееццииффииччаанн  ццииљљ::   

 

        11..  УУссппооссттааввљљаањњее  ссииссттееммааттссккоогг  ммооннииттооррииннггаа  ввааззддууххаа   

        22..  УУттввррђђиивваањњее  ооссннооввнниихх  ииззввоорраа  ззааггаађђеењњаа  ввааззддууххаа   

        33..  ДДееффииннииссаањњее  ммеерраа  ззаашшттииттее  ввааззддууххаа 

 

 

 

 

 

  ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТЕЕ 

 

 

 

ИИЗЗРРААДДАА  ИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ГГООДДИИШШЊЊИИХХ  ААККЦЦИИООННИИХХ  ППЛЛААННООВВАА  РРААЗЗВВООЈЈАА  

ООРРГГААННССККЕЕ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛИИССААННЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДЊЊЕЕ  УУ  ППООЉЉООППРРИИВВРРЕЕДДИИ  ННАА  

ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈИИ  ООППШШТТИИННЕЕ  ББООССИИЛЛЕЕГГРРААДД 

 

 

 
 

    ННаа  ооссннооввуу  ССттааттууттаа    ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ,,  ППррееддссеедднниикк  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд    ззаа  ссввааккуу  ккааллееннддааррссккуу  ггооддииннуу  ддооннооссии  ААккццииооннии  ппллаанн  ррааззввоојјаа  ооррггааннссккее  

ии  ккооннттррооллииссааннее  ппррооииззввооддњњее  уу  ппоољљооппррииввррееддии  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд,,  ккоојјиимм  ссее  ууттввррђђуујјуу  ппррииооррииттееттии  ии  ммееррее  ззаа  ууннааппррееђђеењњее  ооррггааннссккее  ии  

ккооннттррооллииссааннее  ппррооииззввооддњњее  уу  ппоољљооппррииввррееддии..   

 

    ААккццииоонниимм  ппллаанноомм  ссее,,  ннаа  ггооддиишшњњеемм  ннииввооуу,,  ууттввррђђуујјуу  ппррииооррииттееттии  ззаа  

ррееааллииззаацциијјуу  ццииљљеевваа  ии  ззааддааттааккаа  ооррггааннссккее  ии  ккооннттррооллииссааннее  ппоољљооппррииввррееддннее  

ппррооииззввооддњњее..  УУссппеешшннaa  ррееааллииззаацциијјаа  ААккццииоонноогг  ппллааннаа  ппооддррааззууммеевваа  ааккттииввнноо  

ууччеешшћћее  ии  ссааррaaддњњуу  ссввиихх  ррееллееввааннттнниихх  ччииннииллааццаа::   
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  ООппшшттииннссккаа  ууппрраавваа  ззаа  ппррииввррееддуу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ,,  ooррггааннииззаацциијјаа  ии  

ууддрруужжеењњаа,,  ппррооииззввоођђааччаа  ооррггааннссккиихх  ппррооииззввооддаа  ии  ддррууггиихх..   

 

 

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  ППооббоољљшшааттии  ссттаањњее  ии  ссииссттеемм  ззаашшттииттее  ззееммљљиишшттаа   

 

ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии::   

 

        11..  УУссппооссттааввљљаањњее  ссииссттееммааттссккоогг  ммооннииттооррииннггаа  ззееммљљиишшттаа   

        22..  ППооддииззаањњее  ннииввооаа  ееккооллоошшккее  ссввеессттии  ппоољљооппррииввррееддннииккаа 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЈААВВННЕЕ  ЗЗЕЕЛЛЕЕННЕЕ  ППООВВРРШШИИННЕЕ 

 

 

ИИЗЗРРААЂЂЕЕНН  ККААТТААССТТААРР  ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИЛЛАА   

 

 

 

 

 

 

 

    ЦЦииљљ  ииззррааддее  ккааттаассттрраа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  јјеессттее  ииннввееннттааррииззаацциијјаа  

ззееллееннииллаа  ннаа  ппооддррууччјјуу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ,,  ккааоо  ии  ппрроошшиирреењњее  ппооссттоојјеећћеегг  

ггееооггррааффссккоогг  ииннффооррммааццииоонноогг  ссииссттееммаа  ((ГГИИСС))  ннооввиимм  ссааддрржжаајјииммаа..  ААжжуурриирраањњеемм  

ГГИИСС--аа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ккввааннттииттааттииввнниимм  ии  ккввааллииттааттииввнниимм  ппооккааззааттеељљииммаа  оо  

ззееллеенниимм  ппоовврршшииннааммаа  ГГррааддаа  ууннааппррееддиићћее  ссее  ппррооццеессии  ппллаанниирраањњаа,,  ппрроојјееккттоовваањњаа  ии  

ппооддииззаањњаа  ннооввиихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ии  ооммооггуућћииттии  ееффииккаасснниијјее  ии  ееккооннооммииччнниијјее  

ооддрржжаавваањњее  ии  ззаашшттииттаа  ппооссттоојјеећћеегг  ззееллааннииллаа..  ФФууннккццииооннааллннии  ккааттаассттаарр  ззееллеенниихх  

ппоовврршшииннаа  ооммооггуућћиићћее  ееффииккаасснниијјее  ккоорриишшћћеењњее  рреессууррссаа,,  ррееааллнниијјее  ссааггллееддаавваањњее   
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ттрроошшккоовваа  ооддрржжаавваањњаа  ии  ееффииккаасснниијјее  ппллаанниирраањњее  ззееллееннииллаа..   

    ККааттаассттаарр  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  ссааддрржжааоо  ббии  ппооппиисс  ии  ооппиисс  ссввиихх  ззееллеенниихх  

ппоовврршшииннаа  ии  јјееддииннииццаа  ооддрржжаавваањњаа  уу  ГГррааддуу  ((ссттааббааллаа,,  шшииббљљаа,,  ццввееттнниихх  ппоовврршшииннаа,,  

ммооббииллиијјаарраа  ии  ддрр..))  ии  ппррееддссттааввљљааоо  ббии  ккооммппллееккссннуу  ббааззуу  ппооддааттааккаа  оо  њњииммаа..  ППрроојјееккаатт  

ббии  ссее  ррееааллииззооввааоо  уу  ннееккооллииккоо  ееттааппаа::   

 

**  ЕЕттааппаа  11::  ЗЗееллееннее  ппоовврршшииннее  уу  ннааддллеежжннооссттии  ЈЈааввнноогг  ккооммууннааллнноогг  ппррееддууззеећћаа  ЈЈПП  

""УУссллууггаа""  ББооссииллееггрраадд,, 

 

**  ЕЕттааппаа  22::  ЗЗееллееннее  ппоовврршшииннее  ооккоо  јјааввнниихх  ууссттаанноовваа,,  ((ооббррааззооввннее,,  ззддррааввссттввееннее,,  ввоојјннее,,  

ккууллттууррннее  ууссттааннооввее  ии  сслл..)),,  ггррооббљљаа,,  ззееллееннииллоо  уу  ррееггууллаацциијјии  ссааооббррааћћаајјннииццее  ггддее    

ппррееооввллааддаавваа  ппооррооддииччнноо  ссттаанноовваањњее;; 

 

**  ЕЕттааппаа  33::  ЗЗееллееннииллоо  уу  ннааддллеежжннооссттии  ооссттааллиихх  јјааввннии  ппррееддууззеећћаа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  

ооппшшттииннее 

 

      **    ЕЕттааппаа  44::  ЗЗееллееннииллоо  уу  ппррииввааттнноомм  ввллаасснниишшттввуу..   
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УУССППООССТТААВВЉЉЕЕНН  ММООННИИТТООРРИИННГГ  ЗЗЕЕЛЛЕЕННИИХХ  ППООВВРРШШИИННАА  ККААОО  ДДЕЕОО  

ССИИССТТЕЕММАА  ППРРААЋЋЕЕЊЊАА  ССТТААЊЊАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ   

 

 

 

 

    УУ  ооппшшттииннии  ББооссииллееггрраадд    ссее  ммооннииттооррииннгг  жжииввооттннее  ссррееддииннее    ннее  ооббааввљљаа..    

ЦЦииљљ  ммооннииттооррииннггаа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа  јјеессттее  ддаа  ссее  ууссттааннооввии  ддаа  ллии  ссуу  ии  ккооллииккоо  

ууггрроожжееннее  ггррааддссккее  ззееллееннее  ппоовврршшииннее,,  аа  уу  ввееззии  ссаа  ввеећћ  ппррааћћеенниимм  ппааррааммееттррииммаа  

жжииввооттннее  ссррееддииннее..   

 

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  ППооббоољљшшааттии  ссттаањњее  ии  ссииссттеемм  ззаашшттииттее  јјааввнниихх  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа   

 

ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии::   

 

        11..  УУннааппррееддииттии  ссииссттеемм  ууррееђђеењњаа  ии  ооддрржжаавваањњаа  ззееллеенниихх  ппоовврршшииннаа   

        22..  ППооввеећћааттии  ппоовврршшииннуу  ппоодд  ззееллееннииллоомм  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд 

 

 

 

 

 

 

  ППРРИИРРООДДАА  ИИ  ББИИООДДИИВВЕЕРРЗЗИИТТЕЕТТ 

 

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  УУннааппррееђђеењњее  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ии  ббииооддииввееррззииттееттаа 

   

ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии::   

 

11..  УУссппооссттааввљљеенн  ссииссттеемм  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд 

 

ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ббиићћее  ддееффииннииссааннии  уу  ооккввиирруу  

ППррооггррааммаа    ззаашшттииттее  ппррииррооддее  ззаа  ттееррииттоорриијјуу  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд   
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  ООТТППААДД 

 

 

 

 

    ППооссееббаанн  ццииљљ  ППррооггррааммаа  уу  ооббллаассттии  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  јјеессттее  

ооббееззббееђђеењњее  ооддрржжииввоогг  ссииссттееммаа  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ннаа  ттееррииттоорриијјии    ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд  ,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ппррооппииссаанноомм  ззааккооннссккоомм  ррееггууллааттииввоомм,,  шшттоо  ппррееддссттааввљљаа  

ссллоожжеенн  ппррооццеесс,,  ккоојјии  ооббууххввааттаа  ккооннттррооллуу  ццееллооккууппнноогг  ссииссттееммаа  ппооссттууппаањњаа  ссаа  

ооттппааддоомм,,  оодд  њњееггооввоогг  ннаассттааннккаа,,  ппррееккоо  ррааззввррссттаавваањњаа,,  ссааккууппљљаањњаа  ии  ттррааннссппооррттаа,,  ддоо  

ттррееттммааннаа  ии  ооддллааггаањњаа  ооттппааддаа,,  ккааоо  ззаавврршшннее  ффааззее  уу  ттоомм  ссииссттееммуу..   

 

ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии  ккоојјии  ћћее  ддооввеессттии  ддоо  ииссппууњњеењњаа  ооввоогг  ццииљљаа  ссуу::   

 

          УУннааппррееђђеенн  ппооссттоојјеећћии  ссииссттеемм  ссааккууппљљаањњаа,,  ттррааннссппооррттаа,,  ссккллааддиишшттеењњаа  ии  

ддееппоонноовваањњаа  ооттппааддаа  уу  ББооссииллееггррааддуу;; 

 

          ЗЗаавврршшееннаа  II  ффааззаа  ррааддоовваа  ссааннаацциијјее,,  ззааттвваарраањњаа  ии  ррееккууллттиивваацциијјее  ссммееттллиишшттаа  уу  

ББооссииллееггррааддуу  ,,  ппррееммаа  „„ГГллааввнноомм  ппрроојјееккттуу  ссааннаацциијјее,,  ррееккууллттиивваацциијјее  ддоо  ккооннааччнноогг  

ззааттвваарраањњаа  ггррааддссккоогг  ссммееттллиишшттаа  ккооммууннааллнноогг  ооттппааддаа    ““ККррееммииккооввоо““  ББооссииллееггрраадд;; 

 

          ИИззггрраађђеенн  ррееггииооннааллннии  ццееннттаарр  ззаа  ууппррааввљљаањњее  ооттппааддоомм  ззаа  ооппшшттииннуу  

ССууррддууллииццаа,,  ВВллааддииччиинн  ХХаанн,,  ББооссииллееггрраадд,,  ТТррггооввиишшттее,,  ВВрраањњее  ии  ППрреешшееввоо;;   

 

                УУссппооссттааввљљеенн  ррееггииооннааллннии  ссииссттеемм  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм  ззаа  ооппшшттииннуу  

ССууррддууллииццаа,,  ВВллааддииччиинн  ХХаанн,,  ББооссииллееггрраадд,,  ТТррггооввиишшттее,,  ВВрраањњее  ии  ППрреешшееввоо;;   

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  УУссппооссттааввииттии  ооддрржжиивв  ссииссттеемм  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм   

 

ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии::   

 

                11..  УУссппооссттааввииттии  ррееггииооннааллннии  ккооннццеепптт  ууппррааввљљаањњаа  ооттппааддоомм   

22..  УУннааппррееддииттии  ппррииммааррннуу  ссееппаарраацциијјуу  ооттппааддаа 
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33..  ИИззвврршшииттии  ссааннаацциијјуу  ии  ррееккууллттиивваацциијјуу  ппооссттоојјеећћеегг  ((ссммееттллиишшттаа))  ддееппоонниијјee  ззаа  

ооддллааггаањњее  ооттппааддаа  уу  ссккллааддуу  ссаа  ппооссттоојјеећћоомм  ппрроојјееккттнноомм  ддооккууммееннттаацциијјоомм;; 

 

 

                44..  УУккллооннииттии  ппооссттоојјеећћаа  ддииввљљаа  ссммееттллиишшттаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББУУККАА  УУ  ЖЖИИВВООТТННООЈЈ  ССРРЕЕДДИИННИИ 

 

 

 

 

 

    ССттррааттеешшккии  ццииљљ  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  јјеессттее  

ссммаањњеењњее  ннииввооаа  ббууккее  уу  жжииввооттнноојј  ссррееддииннии  ддоо  ннииввооаа  ппррооппииссаанноогг  ззааккоонноомм.. 

 

 

      ССппееццииффииччаанн  ццииљљ  ккоојјии  ћћее  ддооппррииннееттии  рреешшаавваањњуу  ппррооббллееммаа  ппооввиишшеенноогг  

ннииввооаа  ббууккее  јјее::   

 

 

11..    ИИззрраађђееннаа  ссттррааттеешшккаа  ккааррттаа  ббууккее  ззаа  ооппшшттииннуу  ББооссииллееггрраадд 

 

    ССттррааттеешшккаа  ккааррттаа  ббууккее  ззаа  ооппшшттииннуу  ББооссииллееггрраадд    јјеессттее  ддооккууммееннтт  ккоојјии  јјее  

ввееооммаа  ззннааччаајјаанн,,  јјеерр  ћћее  ссааддрржжааттии  ппооддааттккее  оо  ннииввооииммаа  ббууккее  ннаа  ооддррееђђеенноомм  ппооддррууччјјуу  

ии  ссллуужжиићћее  ззaa  ппррooццeeннуу  ууккууппннee  ииззллooжжeeннooссттии  ббууцции  ooддррeeђђeeннooгг  ппooддррууччjjaa  ooдд   
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ррaaззллииччииттиихх  ииззввooррaa  ббууккee  ииллии  ззaa  ппррeeддввииђђaaњњee  ууккууппннee  ббууккee  ннaa  ннeeккooмм  ппooддррууччjjуу,,  ии  

ооммооггуућћиићћее  ппррииссттууппаањњее  ииззррааддии  ааккццииоонниихх  ппллаанноовваа  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее..   

 

    OOббззиирроомм  ддаа  ддоо  ооввоогг  ттррееннууттккаа  нниијјее  уурраађђееннаа  ссттррааттеешшккаа  ккааррттаа  ббууккее  ззаа  

ооппшшттииннуу  ББооссииллееггрраадд,,  ииааккоо  јјее  њњееннаа  ииззррааддаа  ззааккооннссккаа  ооббааввееззаа  ААггееннцциијјее  ззаа  ззаашшттииттуу  

жжииввооттннее  ссррееддииннее,,  ооппшшттииннаа  ББооссииллееггрраадд    јјее  ссееббии  ууттввррддииоо  ооббааввееззуу  ииззррааддее  

ссттррааттеешшккее  ккааррттее  ббууккее,,  уу  ццииљљуу  ииззррааддее  ааккццииоонниихх  ппллаанноовваа  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее  уу  

жжииввооттнноојј  ссррееддииннии..   

 

22..  УУттввррддииттии  рраассппоорреедд  ииззллоожжееннооссттии  ббууцции  ии  ааддееккввааттннее  ммееррее  ззаа  ссммаањњеењњее    шшттееттнноогг    

ууттииццаајјаа   

33..  ППооббоољљшшаањњее  ррееггууллаацциијјее  ссааооббррааћћаајјаа  уу  ооппшшттииннии  ББооссииллееггрраадд 

44..  ИИззррааддаа  ссттррааттеешшккиихх  ммааппаа  ббууккее,,  ллооккааллнноогг  ааккццииоонноогг  ппллааннаа  ззаашшттииттее  оодд  ббууккее  ннаа    

ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд 

   

 

 

 

 

 

ННЕЕЈЈООННИИЗЗУУЈЈУУЋЋЕЕ  ЗЗРРААЧЧЕЕЊЊЕЕ 

 

 

 

 

 

    ООппшшттииннии    јјее  ннееооппххооддаанн  ррееггииссттаарр  ссввиихх  ииззввоорраа  ннеејјооннииззуујјуућћеегг  ззррааччеењњаа,,  

ккааккоо  ррааддииоо  ттааккоо  ии  ТТВВ  ссттааннииццаа,,  ккоојјии  ссаа  ррааддииоо--ббааззнниимм  ссттааннииццааммаа  ссттвваарраајјуу  ввеећћ  

ппооммееннуутт  ккууммууллааттииввннии  ееффееккаатт,,  оодднноосснноо,,  ттааккаавв  ррееггииссттаарр  јјее  ннееооппххооддаанн  ззббоогг  

ннееппооссттоојјаањњаа  ууввииддаа  уу  ррееааллнноо  ссттаањњее..   

 

    РРееддооввннаа  ииннссппееккцциијјссккаа  ккооннттррооллаа  ппооддррааззууммеевваа  ссттрроожжуу  ккооннттррооллуу  ррааддаа  

ппооссттааввљљеенниихх  ииззввоорраа  ннеејјооннииззуујјуућћеегг  ззррааччеењњаа  оодд  ппооссееббнноогг  ииннттеерреессаа,,  ррааддии  ппррооввееррее  

ддаа  ллии  јјее  ззаа  ппооссттааввљљееннуу  ссттааннииццуу  ппооддннеетт  ззааххттеевв  ззаа  ооддллууччиивваањњее  оо  ппооттррееббии  ппррооццееннее  

ууттииццаајјаа,,  ддаа  ллии  ссуу  вврршшееннее  ннееккее  ииззммееннее  ннаа  ссттаанниицции,,  ккааоо  ии  ддаа  ллии  јјее  ооддррееђђееннии  ииззввоорр  

ннееггддее  ееввииддееннттиирраанн..   
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    ННееооппххооддннаа  јјее  ппррииммееннаа  ссааннккцциијјаа  ии  ннааппллааттаа  ккааззннее  ооппееррааттеерруу  ккоојјии  јјее  

ппооссттааввииоо  ииззввоорр  ннеејјооннииззуујјуућћеегг  ззррааччеењњаа  ббеезз  ддооззввооллее,,  ккааккоо  ббии  ссее  ссааввеесснниијјее  ии  

ооддггооввооррнниијјее  ооппххооддииоо  ппррееммаа  ззааккооннссккиимм  ооббааввееззааммаа..   

 

 

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  УУссппооссттааввљљаањњее  ии  ссттааллнноо  ууннааппррееђђеењњее  ссииссттееммаа  ууппррааввљљаањњаа  

ззаашшттииттоомм  оодд    ннеејјооннииззуујјуућћеегг  ззррааччеењњаа   

 

ССппееццииффииччаанн  ццииљљ::   

 

11..  ИИннддееннттииффииккоовваањњее  ссввиихх  ииззввоорраа  ннеејјооннииззуујјуућћеегг  ззррааччеењњаа   

22..  ППооддииззаањњее  ннииввооаа  јјааввннее  ссввеессттии  ггрраађђааннаа  оо  ддееллоовваањњуу  ииззввоорраа  ннеејјооннииззуујјуућћеегг  

ззррааччеењњаа 

 

 

 

 

 

 

 

  ЕЕННЕЕРРГГЕЕТТССККАА  ЕЕФФИИККААССННООССТТ  ИИ  ООББННООВВЉЉИИВВИИ  ИИЗЗВВООРРИИ  ЕЕННЕЕРРГГИИЈЈЕЕ 

 

 

 

 

    ППооссттоојјии  ввееллииккии  ббрроојј  ссппееццииффииччнниихх  ццииљљеевваа  уу  ооббллаассттии  ееннееррггееттииккее  ии  

ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ккоојјии  ммоорраајјуу  ддаа  ббууддуу  ппооссттииггннууттии  уу  ннаарреедднноомм  ппееррииооддуу,,  

ккааккоо  ббии  ссее  ооббееззббееддииллаа  ккооннттииннууииррааннаа  ииссппооррууккаа  ееннееррггиијјее,,  ссммаањњииллии  ттрроошшккооввии  

ееннееррггиијјее,,  ссммаањњииллаа  ееммииссиијјаа  CCОО22  ии,,  ууккооллииккоо  јјее  ттоо  ммооггуућћее,,  ссммаањњииллаа  ззааввиисснноосстт  оодд  

ффооссииллнниихх  ииззввоорраа  ееннееррггиијјее..  ДДооссттииззаањњее  ооввиихх  ццииљљеевваа  уу  ооббллаассттии  ееннееррггееттииккее  ии  

ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии  ввееооммаа  јјее  ккооммппллееккссаанн  ппооссааоо,,  јјеерр  ззааххттеевваа  ккооооррддииннииссааннуу  

ааккцциијјуу  ссввиихх  ррееллееввааннттнниихх  ссууббјјееккааттаа  уу  ооппшшттииннии    ББооссииллееггрраадд.. 
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ССппееццииффииччннии  ццииљљееввии  ккоојјее  ттррееббаа  ппооссттиићћии  ссуу::   

 

11..  ФФооррммиирраањњее  ппооссееббнноогг  ффооннддаа  ззаа  ффииннааннссиирраањњее  ппооссллоовваа  ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии 

 

    ИИзз  ооввоогг  ффооннддаа  ббии  ссее  ффииннаассииррааллии  ппрроојјееккттии  ууннааппррееђђеењњаа  ееннееррггееттссккее  

ееффииккаассннооссттии  ии  ууппооттррееббее  ссииссттееммаа  ззаа  ооббннооввљљииввее  ииззввооррее  ееннееррггиијјее,,  ппоодд  ппооввоољљнниимм  

ууссллооввииммаа,,  ккааккоо  ззаа  ггрраађђааннее  ттааккоо  ии  ззаа  ппррииввррееддуу  ии  јјааввннее  ууссттааннооввее..  ТТааккоођђее,,  ооппшшттииннаа  

ББооссииллееггрраадд    ммоорраа  ддаа  ппррееддууззммее  ии  ддррууггее  ммееррее  уу  ввееззии  ссаа  ффииннааннссиирраањњеемм  ппрроојјееккааттаа  

ееннееррггееттссккее  ееффииккаассннооссттии,,  уу  ссммииссллуу  ууттввррђђиивваањњаа  ппооссееббнниихх  ффииннааннссиијјссккиихх  ии  ддррууггиихх  

ппооддссттииццаајјаа,,  оосснниивваањњаа  ддррууггиихх  ффооннддоовваа,,  ппоорреессккиихх,,  ццааррииннссккиихх  ии  ддррууггиихх  

ооллааккшшииццаа,,  уу  ссккллааддуу  ссаа  ЗЗааккоонноомм  оо  ееффииккаасснноомм  ккоорриишшћћеењњуу  ееннееррггиијјее..   

 

 

22..  ВВеећћаа  ууппооттррееббаа  ооббннооввљљииввиихх  ииззввоорраа  ееннееррггиијјее 

 

    УУппооттррееббаа  ооббннооввљљииввиихх  ииззввоорраа  ееннееррггиијјее,,  ннааррооччииттоо  ееннееррггиијјее  ввееттрраа,,  

ееннееррггиијјее  иизз  ббииооммаассее  ии  ссууннччееввее  ееннееррггиијјее,,  ееккооннооммссккии  јјее  ннаајјооппррааввддаанниијјаа,,  иизз  ррааззллооггаа  

шшттоо  ссуу  ииннввеессттиицциијјее  ммааллее,,  аа    ппооттееннцциијјааллии  ззаа  ууппооттррееббуу  ооввиихх  ииззввоорраа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  

ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд  ввееллииккии..  ООввааккввее  ттееххннооллооггиијјее  ссуу  ллааккоо  ддооссттууппннее  ггрраађђааннииммаа,,  

ииннссттииттууцциијјааммаа  ии  јјааввнниимм  ккооммууннааллнниимм  ппррееддууззеећћииммаа..  ООссттааллее  ттееххннооллооггиијјее,,  ккоојјее  

ззааххттеевваајјуу  ввееллииккаа  ппооччееттннаа  ииннввеессттииццииооннаа  ууллааггаањњаа,,  ззааввииссннее  ссуу  оодд  ввееллииккоогг  ббрроојјаа  

ффааккттоорраа  ии  ччеессттоо  ссее  ппооссттааввљљаа  ппииттаањњее  ооппррааввддааннооссттии  ууллааггаањњаа..   

 

 

 

 

33..  РРааззввоојј    ееннееррггееттссккоогг  ттрржжиишшттаа  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее  ББооссииллееггрраадд 

 
       

    РРааззввоојј  ееннееррггееттссккоогг  ттрржжиишшттаа  ббии  ддооннееоо  ннееддввооссммииссллеенн  ббоољљииттаакк  уу  

ппооггллееддуу  ииссппооррууккее  ееннееррггиијјее  ии  ццееннее  ззаа  ссввее  ккааттееггоорриијјее  ккооррииссннииккаа  ((ппррееддууззеећћаа,,  

ууссттааннооввее,,  ггрраађђааннии)),,  јјеерр  ббии  ддооввееоо  ддоо  ппооввеећћаањњаа  ккооннккууррееннттннооссттии  ннаа  ттрржжиишшттуу  

ееннееррггиијјее  ннаа  ттееррииттоорриијјии  ооппшшттииннее,,  ппооввеећћаањњаа  ккввааллииттееттаа  ииссппооррууччееннее  ееннееррггиијјее  ии  

ссммаањњеењњаа  ццееннаа  ссввиихх  ввррссттаа  ееннееррггееннааттаа..   
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ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ППООДДИИЗЗААЊЊЕЕ  ЈЈААВВННЕЕ  ССВВЕЕССТТИИ  ОО  ЗЗААШШТТИИТТИИ  ЖЖИИВВООТТННЕЕ 

ССРРЕЕДДИИННЕЕ 

 

 

 

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  ППооввеећћаанн  ннииввоо  ддрруушшттввеенноо  ооддггооввооррнноогг  ппооннаашшаањњаа  ггрраађђааннаа  ппррееммаа  

жжииввооттнноојј  ссррееддииннии   

 

ССппееццииффииччаанн  ццииљљ::   

 

        11..  ППооддииггннуутт  ннииввоо  ззннаањњаа  ии  ииннффооррммииссааннооссттии  ггрраађђааннаа  оо  ззаашшттииттии  жжииввооттннее  

ссррееддииннее  ккрроозз  ссааррааддњњуу      ццииввииллнноогг  ии  јјааввнноогг  ссееккттоорраа  уу  ооббааллссттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее   

            22..    ППооввеећћаанноо  ууччеешшћћее  ггрраађђааннаа  уу  ддоонноошшеењњуу  ооддллууккаа  уу  ооббллаассттии  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  

ссррееддииннее.. 

 

 

 

 

 

 

ААККЦЦИИООННИИ  ППЛЛААНН 

 

 

 

 

 

    ААккццииооннии  ппллаанн  ззаа  ссппррооввоођђеењњее  ппррооггррааммаа  ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд 

  ((22001199--22002233)) 

 

    ЗЗаа  ддооссттииззаањњее  ооппшшттиихх  ии  ссппееццииффииччнниихх  ццииљљеевваа  ддееффииннииссаанниихх  

ППррооггррааммоомм  ззаашшттииттее  жжииввооттннее    ссррееддииннее,,  ккааоо  ккррааттккооррооччннии  ииннссттррууммееннтт  ззаа  

ииммппллееммееннттаацциијјуу  ППррооггррааммаа  уурраађђеенн  јјее  ААккццииооннии    ппллаанн  ззаа  ппееррииоодд  оодд  ппеетт  ггооддииннаа..   

    ААккццииоонниимм  ппллаанноомм  ссуу  ууттввррђђееннее  ммееррее  ии  ааккттииввннооссттии  ззаа  ддооссттииззаањњее  

ооппшшттиихх  ццииљљеевваа  ии  ммееррее  ии    ааккттииввннооссттии  ззаа  ддооссттииззаањњее  ссппееццииффииччнниихх  ццииљљеевваа..  ППоорреедд 
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ммеерраа  ии  ааккттииввннооссттии  ззаа  ддооссттииззаањњее    ццииљљеевваа,,  ААккццииоонниимм  ппллаанноомм  ссуу  ддееффииннииссааннии  

ннооссииооцции  ааккттииввннооссттии,,  ррооккооввии  ззаа  њњииххооввуу    ррееааллииззаацциијјуу,,  ппооттррееббннаа  ффииннааннссиијјссккаа  

ссррееддссттвваа  ((ггддее  јјее  ттоо  ббииллоо  ммооггуућћее))  ии  ииззввооррии    ффииннааннссиирраањњаа,,  ккааоо  ии  ииннддииккааттооррии  ззаа  

ппррааћћеењњее  њњииххооввее  ррееааллииззаацциијјее..  ИИннддииккааттооррии  ззаашшттииттее    жжииввооттннее  ссррееддииннее  

ддееффииннииссааннии  ссуу  уу  ссккллааддуу  сс  ППррааввииллннииккоомм  оо  ннааццииооннааллнноојј  ллииссттии  ииннддииккааттоорраа    

ззаашшттииттее  жжииввооттннее  ссррееддииннее  ((''''ССллуужжббееннии  ггллаасснниикк  РРееппууббллииккее  ССррббиијјее’’’’,,  ббрроојј  3377//1111))..   

 

 

 

  ААккттииввннооссттии  ззаа  ддооссттииззаањњее  ооппшшттиихх  ццииљљеевваа   

 

ППРРООГГРРААММССККАА  ООББЛЛААССТТ::  ВВААЗЗДДУУХХ   

 

ССттррааттеешшккии  ццииљљ::  УУннааппррееђђеенн  ккввааллииттеетт  ввааззддууххаа   

 

ООппшшттии  ццииљљееввии::   

11..  ДДооннеетт  ППллаанн  ккввааллииттееттаа  ввааззддууххаа;;   

22..  РРааззввиијјеенн  ЛЛооккааллннии  ррееггииссттаарр  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  ззаа  ттееррииттоорриијјуу  ооппшшттииннее  

ББооссииллееггрраадд;;   

33..  УУннааппррееђђеенн  ииннффооррммааццииооннии  ссииссттеемм  оо  ккввааллииттееттуу  ввааззддууххаа  ии    ддооссттууппаанн  ии  јјаассаанн  

ссввииммаа;;   

44..  УУннааппррееђђееннaa  ккооннттррооллаа  ппооккааззааттеељљаа  ккввааллииттееттаа  ввааззддууххаа;;   

 

TTааббееллаа  11::  ООппшшттии  ццииљљ  11  ––  ДДооннеетт  ППллаанн  ккввааллииттееттаа  ввааззддууххаа   

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Буџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Израда Плана 

квалитета 

ваздуха 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

24 месеци 

од почетка 

активности  

150.000,00 Буџет 

општине 

Босилеград 
Фонд 

Израђен план 

квалитета ваздуха  
 

2. Доношење 

Плана квалитета 

ваздуха 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

6 месеци 

од почетка 

активности 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Донет План квалитета 

ваздуха 
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TTааббееллаа  22::  ООппшшттии  ццииљљ  22  ––    ЛЛооккааллннии  ррееггииссттаарр  ииззввоорраа  ззааггаађђиивваањњаа  ззаа  ттееррииттоорриијјуу  

ооппшшттииннее    ББооссииллееггрраадд 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Контрола 

привредних 

друштва и 

друхих правних 

лица и 

предузетника 

који 

представљају 

изворе загађења  

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

инспекција 

Континуир

ано   
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Спроведена 

контрола  

привредних 

друштва и друхих 

правних лица и 

предузетника који 

представљају 

изворе загађења 

 

2. Редовно 

ажурирање 

Локалног 

регистра извора 

загађивања на 

територији 

општине 

Босилеград 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Континуир

ано 
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Ажуриран локални 

регистар извора 

загађивања 

 

3.  Израда Веб 

апликације за  

Локални 

регистар извора 

загађивања 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

24 месеца 

од почетка 

активности  

Вредност ће 

бити позната 

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке  

Буџет општине 

Босилеград 
Израђен Веб 

апликација за  

Локални регистар 

извора загађивања 

1

. 
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TTааббееллаа  33::  ООппшшттии  ццииљљ  33  ––  УУссккллаађђеенн  ииннффооррммааццииооннии  ссииссттеемм  оо  ккввааллииттееттуу  ввааззддууххаа  ,,  

ддооссттууппаанн  ии  јјаассаанн  ссввииммаа 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Усклађивање 

информационог 

система о 

квалитету 

ваздуха са 

законским 

регулативама 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Континуир

ано  
Вредност ће 

бити позната  

након 

дефинисања 

обима посла 

Буџет 

општине 

Босилеград 

Усклађен  

информациони 

систем доступан и 

јасан свима 

 

2. Ажурирање 

информационог 

система о 

квалитету 

ваздуха 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Континуир

ано 
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Ажуриран  

информациони 

систем доступан и 

јасан свима 

 

 

 

Tабела 4: Општи циљ 4 – Унапређенa контрола показатеља квалитета ваздуха 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Унапредити 

Програм 

контроле 

квалитета 

ваздуха 

усклађивањем 

листе 

параметара са 

домаћом 

регулативом и 

ЕУ стандардима 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Континуир

ано  
Вредност ће 

бити позната  

након 

опредељива

ња  обима и 

начина 

унапређења 

Буџет општине 

Босилеград 
Унапређен Програм  

контроле квалитета 

ваздуха  

 

2. Ускладити број 

мерних места за 

контролу 

Служба за 

заштиту 

животне 

Континуир

ано 
Финансијска 

средства ће 

бити 

Буџет општине 

Босилеград 
Усклађен број мерних 

места за контролу 

квалитета ваздуха са 

1

. 
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квалитета 

ваздуха са 

домаћом и 

међународном 

законском 

регулативом 

средине дефинисана 

након 

одређивања 

броја 

мерних 

места  

домаћом и 

међународном 

законском 

регулативом 

3. Израдити 

регистар 

емисије у 

ваздуху у 

оквиру извора 

загађивања 

животне 

средине на 

територији 

општине 

Босилеград 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Временски 

рок ће бити  

дефинисан 

након 

доношења 

Плана 

квалитета 

ваздуха 

Финансијска 

средства ће 

бити 

дефинисана 

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне 

набавке 

Буџет општине 

Босилеград 
Израђен регистар 

емисије у ваздуху  
1

. 

4. Повећати 

надзор над 

микрозагађивач

има ваздуха 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

инспекција 

Континуир

ано 
Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Повећан надзор над 

микрозагађивачима 

ваздуха 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ  

 

Стратешки циљ: Очување и унапређење квалитета земљишта  

 

Општи циљ:  

 

1. Уређење и коришћење пољопривредног земљишта.  

 

Tабела 5: Уређење и коришћење пољопривредног земљишта  
 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Доношење 

годишњег 

програма 

заштите, 

уређења и 

коришћење 

пољопривредно

Одељење 

за 

привреду  

6 месеци у 

годину  
Вредност ће 

бити позната  

након 

дефинисања 

обима посла 

Буџет 

општине 

Босилеград 

Донет  годишњег 

програма заштите, 

уређења и коришћење 

пољопривредног 

земљишта на 

територији општине 

Босилеград 
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г земљишта на 

територији 

општине  

Босилеград 

2. Реализација 

годишњег 

програма 

заштите, 

уређења и 

коришћење 

пољопривредно

г земљишта на 

територији 

општине 

Босилеград 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

6 месеци у 

годину  
Вредност ће 

бити позната  

након 

дефинисања 

обима посла 

Буџет 

општине 

Босилеград 

Усвојена реализација  

годишњег програма 

заштите, уређења и 

коришћење 

пољопривредног 

земљишта на 

територији општине 

Босилеград 

1

. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ПРИРОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ  

 

Стратешки циљ: Заштита и унапређење природних вредности и биолошке 

разноврсности активним мерама заштите  

 

Општи циљ:  

1. Израђен и усвојен Програм заштите природе ; 

 

Tабела 6: Општи циљ 1 – Израђен и усвојен Програм заштите природе  
 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Донети одлуку о 

изради програма 
Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

3 месеца 

након 

доношење 

Стратегије 

заштите 

природе и 

природних 

вредности 

РС 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Донета одлука о 

изради програма   
 

2. Израдити 

програм  
Служба за 

заштиту 

12 месеци 

од почетка 

Вредност ће 

бити позната  

Буџет 

општине 

Израђен програм 1

. 
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животне 

средине 
активности након 

дефинисања 

обима посла 

Босилеград 

3. Усвојити 

програм 
Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

3 месеци 

од 

завршетка 

израде 

програма 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Усвојен програм  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

 

Стратешки циљ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног 

законом  

 

Општи циљеви:  

 

1. Утврдити распоред изложености буци и адекватне мере за смањење штетног 

утицаја ;  

2. Израђен акциони план заштите од буке у животној средини;  

3. Унапређен мониторинг буке у животној средини.  

 

 

 

Tабела 7: Општи циљ 1 – Утврдити распоред изложености буци и адекватне 

мере за смањење штетног утицаја  
 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Израда 

акустичких 

мапа за 

општину 

Босилиград 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

12 месеци Финансијска 

средства ће 

бити позната 

након израде 

стратешких 

карти буке 

Буџет 

општине 

Босилеград 

Израђена  акустичка 

мапа за општину 

Босилеград 

 

2. Израдити Служба за 12 месеци Вредност ће Буџет Израђен  акциони 1
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акциони план 

заштите од буке 

у животној 

средини  

заштиту 

животне 

средине 

од почетка 

активности 
бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

општине 

Босилеград 
план заштите од буке 

у животној средини  
. 

3. Унапредити 

програм мерења 

нивоа буке у 

животној 

средини на 

територији 

општине 

Босилеград 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Континуир

ано  
Вредност ће 

бити позната 

након 

опредељивања 

обима и начина  

унапређења  

Буџет 

општине 

Босилеград 

Унапређен  програм 

мерења нивоа буке у 

животној средини на 

територији општине 

Босилеград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ EНЕРГИЈЕ  

 

 

 

Стратешки циљ: Достизање прихватљивог нивоа енергетске ефикасности за 

општину Босилеград 

 

Општи циљ:  

 

1. Едукација грађана и запослених у привреди и јавним предузећима о значају 

улагања у енергетску ефикасност и системе за обновљиве изворе енергије.  

 

Tабела 8: Општи циљ 1 – Едукација грађана и запослених у привреди и јавним 

предузећима о значају улагања у енергетску ефикасност и   системе за 

обновљиве изворе енергије  
 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  
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1. Припрема 

питања за 

анкетирање 

запослених и 

осталих грађана  

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

Агенција 

за 

енергетику 

1 месец од 

почетка 

активности 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Припремљена  

питања за анкетирање 

запослених и осталих 

грађана 

 

2. Анкетирање 

запослених са 

циљем 

утврђивања 

знања 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

Агенција 

за 

енергетику 

2 месеца од 

почетка 

активности 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Извршено анкетирање 

запослених 
1

. 

3. Анкетирање 

осталих грађана  

са циљем 

утврђивања 

знања 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

Агенција 

за 

енергетику 

2 месеци 

од почетка 

активности 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Извршено анкетирање 

осталих грађана 
 

4. Обрада 

анкетног 

матерјала и 

анализа 

добијених 

резултата 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

Агенција 

за 

енергетику 

2 месеци 

од почетка 

активности 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Извршена евалуација 

анкетног матерјала 
 

5. Едукација 

грађана и 

запослених у 

привреди и 

јавним 

предузећима 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине и 

Агенција 

за 

енергетику 

Континуир

ано 
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Извршена едукација 

грађана и запослених 

у привреди и јавним 

предузећима  

 

 

 

Активности за достизање специфичних циљева 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ  

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И        

ОТПАДНИХ ВОДА  
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Стратешки циљеви: - Побољшање квалитета воде за пиће;  

                                   - Адекватно решење отпадних вода.  

Специфични циљеви:  
   
   1. Обезбеђен пречистач комуналних отпадних вода;  

   2. Изграђена канализациона мрежа на територији општине;  

   3. Реконструкција водоснабдевања ;  

   4. Рад аутоматизованог система за рано упозорење од загађења;  

   5.Реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода 

 

 

 
 

 

Tабела 1: Специфични циљ 1 – Обезбеђен пречистач комуналних отпадних вода 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Израда 

генералног 

пројекта и 

израда   идејног 

пројекта  

ЈП”Услуга”  

Босилиград 
36 месец 

од почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград и 

остали извори 

Израђен главни и 

идејни пројекат 
 

2. Израда и 

усвајање плана 

детаљне 

регулације за 

централни 

пречистач 

комуналних 

отпадних вода 

Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

12 месеца 

од почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната 

након 

опредељивања 

обима и начина  

унапређења  

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград и 

остали извори 

Израђен  и усвојен  

план детаљне 

регулације за 

централни пречистач 

комуналних отпадних 

вода 

1

. 

3. Добијање 

грађевинске 

дозволе 

Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

12 месеца 

од почетка 

активности 

Након израде 

главног и 

идејног 

пројекта ће се 

знати 

целокупна 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград и 

остали извори 

Добијена грађевинска 

дозвола 
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инвестиција 

4. Изградња 

пречистача 
Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

30 месеци Вредност ће 

бити позната 

након 

опредељивања 

обима и начина  

унапређења  

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград и 

остали извори 

Изграђен пречистач  

5. Добијање 

употребне 

дозволе 

 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

3 месеци 

од почетка 

активности 

Након израде 

главног и 

идејног 

пројекта ће се 

знати 

целокупна 

инвестиција 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград и 

остали извори 

Добијена употребна 

дозвола 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tабела 2: Специфични циљ 2 – Изграђена канализациона мреже на територији 

општине; 
 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Израда идејног 

пројекта  
ЈП”Услуга”  

Босилиград 
4 месец од 

почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Израђен идејни 

пројекат 
 

2. Добијање 

локацијске 

дозволе 

ЈЈП”Услуга

”  

Босилиград 

3 месец од 

почетка 

активности 

Вредност 

добијање 

локацијске 

дожволе је 

занемарљиво 

мала у односу 

на целу 

инвестицију и 

тешко је 

проценити  

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Добијање локацијске 

дозволе 
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3. Израда главног 

пројекта 
ЈП”Услуга”  

Босилиград  
4 месец од 

почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Израђен главни 

пројекат 
 

4. Добијање 

грађевинске 

дозволе 

ЈЈП”Услуга

”  

Босилиград  

2 месец од 

почетка 

активности 

0,2% 

инвестиционе 

вредности 

објекта 

 ЈП”Услуга”  

Босилиград  
Добијање грађевинске 

дозволе 
 

5. Грађење објекта  ЈП”Услуга”  

Босилиград  
24 месец 

од почетка 

активности 

Након израде 

идејног 

пројекта зна ће 

се цена 

целокупне 

инвестиције 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Изграђен објекат и 

обављен технички 

пријем објекта 

 

6. Добијање 

употребне 

дозволе 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  
3 месеца од 

почетка 

активности 

0,1% 

инвестиционе 

вредности 

објекта 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Добијена употребна 

дозвола 
 

 

 

Tабела 3: Специфични циљ 3 – Реконструкција водоснабдевања ; 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Добијање 

локацијске 

дозволе 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  
3 месец од 

почетка 

активности 

Целокупна 

вредност 

добијања 

локацијске 

дозволе је 

занемарљиво 

мала у односу 

на целу 

инвестицију и 

тешко је 

проценити 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  

Добијање локацијске 

дозволе 
 

2. Израда главног 

пројекта 
ЈП”Услуга”  

Босилиград  
4 месец од 

почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

Израђен главни 

пројекат 
 



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

197 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

остали извори 

3. Грађење објекта  ЈП”Услуга”  

Босилиград  
24 месец 

од почетка 

активности 

Након израде 

идејног 

пројекта зна ће 

се цена 

целокупне 

инвестиције 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Изграђен објекат и 

обављен технички 

пријем објекта 

 

4. Добијање 

употребне 

дозволе 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  
3 месеца од 

почетка 

активности 

0,1% 

инвестиционе 

вредности 

објекта 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  и 

остали извори 

Добијена употребна 

дозвола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tабела 4: Специфични циљ 4 – Рад аутоматизованог система за рано упозорење 

од загађења; 

 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Рад 

аутоматизованог 

система за рано 

упозорење од 

загађења  

П”Услуга”  

Босилиград  
Континуир

ано 
Финансијска 

средства ће 

бити позната 

након 

дефинисања 

учесталости 

анализа 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

Израђена  планска и 

пројектно техничка 

документација 

 

2. Радови на 

реконструкцији 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода  

Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  

12 месец 

од почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина  

Босилеград  
Редовна анализа 

квалитета пијаће воде 
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Табела 5: Специфични циљ 5 – Реконструкција  постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Припрема 

планске и 

пројектно 

техничке 

документације   

Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  

24 месец 

од почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

Израђена  планска и 

пројектно техничка 

документација 

 

2. Радови на 

реконструкцији 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода  

Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

12 месец 

од почетка 

активности 

Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

Извршени радови на 

реконструкцији 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода  

 

3. Технички 

пријем 
Општина 

Босилеград

, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  

6 месеци Вредност ће 

бити позната  

након 

испитивања 

тржишта и 

спроведене 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

Употребна дозвола  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ВАЗДУХ  

 

Стратешки циљ: Унапређен квалитет ваздуха  

 

Специфични циљеви:  

 

1. Смањена емисија из саобраћаја у општини Босилеград;  
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Tабела 1: Специфични циљ 1 – Смањена емисија из саобраћаја у општини 

Босилеград 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Унапређење 

понуде и 

квалитета јавног 

превоза  

Општина 

Босилеград 

Служба за 

саобраћај 

Континуир

ано  
Финансијска 

вредност ће 

бити 

дефинисана 

након 

опредељења 

обима и начина 

унапређења 

Општина  

Босилеград  
Унапређена понуда и 

квалитет јавног 

градског превоза  

 

2. Повећање броја 

зона на 

територији 

општине са 

саобраћајним 

ограничењима 

Општина 

Босилеград 

Служба за 

саобраћај 

Континуир

ано  
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Повећан  број зона на 

територији општине 

са саобраћајним 

ограничењима  

 

3. Унапређење 

постојећих и 

изградња нових 

паркиралишта  

Општина  

Босилеград 

Служба за 

саобраћај 

Континуир

ано  
Финансијска 

вредност ће 

бити 

дефинисана 

након 

опредељења 

обима и начина 

унапређења 

Општина  

Босилеград  
Унапређена  постојећа 

и изградња нових 

паркиралишта  

 

4. Спровођење 

мере 

унапређења 

управљања 

саобраћајем 

Општина   

Босилеград 

Служба за 

саобраћај 

Континуир

ано  
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Спроведене мере 

унапређења 

управљања 

саобраћајем 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЗЕМЉИШТЕ  

 

 

 

 

Стратешки циљ: Очување и унапређење квалитета земљишта  
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Специфични циљ:  

 

1. Развој агроеколошких програма и одрживе пољопривреде.  

 

Tабела 2: Специфични циљ 1 - Развој агроеколошких програма и одрживе 

пољопривреде  

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Доношење 

Акционог плана  

развоја органске  

и контролисане 

производње у 

пољопривреди 

на територији 

општине 

Општина 

Босилеград 

Одељење 

за 

привреду 

3 месеца у 

години 
Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Донет Акциони план  

развоја органске  и 

контролисане 

производње у 

пољопривреди на 

територији општине 

 

2. Реализација  

Акционог плана  

развоја органске  

и контролисане 

производње у 

пољопривреди 

на територији 

општине 

Општина  

Босилеград 

Одељење 

за 

привреду 

6 месеца у 

години 
Финансијска 

вредност ће 

бити 

дефинисана 

након 

опредељења 

обима и начина 

унапређења 

Општина  

Босилеград 
Реализован  Акциони 

план  развоја органске  

и контролисане 

производње у 

пољопривреди на 

територији општине 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

 

 

 

Стратешки циљ: Повећан степен реализације зелених површина на територији 

Града на основу важеће планске документације и израђених урбанистичких 

планова одговарајућег нивоа за просторе који до сада нису били покривени 

урбанистичком планском документацијом .  

 

Специфични циљеви:  

 

1. Израђен катастар зеленила;  

2. Успостављен мониторинг зелених површина као дела система праћења стања 
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животне средине;  

3. Унапређење механизације за одржавање зелених површина уз примену 

модерних технологија; 

 

 

 

 

Табела 1: Специфични циљ 1 - Израђен катастар зеленила  

 

 

 

Р.бр. Активности / 

мере 
Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност (рсд) 

Извор 

финансирања 
Индикатори  

1. Одређивање 

просторног 

обухвата 

ЈП”Услуге” 

Босилеград

, Одељење 

за 

урбанизам 

општине 

Босилеград

, 

ЈП”Дирекц

ија за 

грађевинск

о 

земљиште 

и путеве” 

1 месец од 

почетка 

активности  

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Ситуациони план 

(дефинисана граница 

обухвата) 

 

2. Одређивање 

категорије 

зелене 

површине која 

ће се снимити  

ЈП”Услуге” 

Босилеград

, Одељење 

за 

урбанизам 

општине 

Босилеград

, 

ЈП”Дирекц

ија за 

грађевинск

о 

земљиште 

и путеве” 

1 месец од 

почетка 

активности 

Нису потребна 

финансијска 

средства 

/ Израђен документ 

(дефинисане 

категорије зеленила 

које ће се снимати и 

дефинисати атрибути) 

 

3. Израда катастра 

зеленила 
П”Услуге” 

Босилеград

, Одељење 

12 месеци 

од почетка 

активности 

Финансијска 

вредност ће 

бити 

Општина 

Босилеград и 

остали извори  

Израђен катастар 

зеленила 
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за 

урбанизам 

општине 

Босилеград

, 

ЈП”Дирекц

ија за 

грађевинск

о 

земљиште 

и путеве” 

дефинисана 

након 

опредељења 

обима и начина 

унапређења 

 

 

 

 

 

 

Табела 2: Специфични циљ 2 – Успостављен мониторинг зелених површина као 

дела система праћења стања животне средине 

 

 

 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Дефинисати 

методологију за 

праћење стања 

П”Услуге” 

Босилеград, 

Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

а за 

грађевинско 

земљиште и 

путеве” 

6 месеци од 

почетка 

активности 

Одредиће се 

након 

испитивања 

тржишта и 

спровођења 

јавне набавке 

Општина  

Босилегради 

остали 

извори 

Дефинисана 

методологија 

за праћење 

стања 

2. Одређивање 

просторног 

обухвата и 

категорије зелене 

површине 

П”Услуге” 

Босилеград, 

Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

3 месеци од 

почетка 

активности 

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Ситуациони 

план 
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а за 

грађевинско 

земљиште и 

путеве” 

3. Вршење 

мониторинга 
П”Услуге” 

Босилеград, 

Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

а за 

грађевинско 

земљиште и 

путеве” 

Континуиран

о 
Потребна 

финансијска 

средства 

биће позната 

након 

дефинисања 

методологије 

и просторног 

обухвата 

мониторинга 

зелених 

површина 

Општина 

Босилеград и 

остали 

извори 

Извештај 

мониторинга 

 

 

Табела 3: Специфични циљ 3 – Унапређење механизације за одржавање зелених 

површина уз примену модерних технологија 

 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Дефинисати 

методологију за 

праћење стања 

ЈП”Услуге” 

Босилеград, 

Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

а за 

грађевинско 

земљиште и 

путеве” 

6 месеци од 

почетка 

активности 

Одредиће се 

након 

испитивања 

тржишта и 

спровођења 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград и 

остали 

извори 

Дефинисана 

методологија 

за праћење 

стања 

2. Одређивање 

просторног 

обухвата и 

категорије зелене 

површине 

ЈП”Услуге” 

Босилеград, 

Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

а за 

грађевинско 

3 месеци од 

почетка 

активности 

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Ситуациони 

план 
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земљиште и 

путеве” 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ОТПАД  

 

 

 

 

Стратешки циљ: Успостављен одржив систем зa упрaвљање oтпaдoм  

 

Специфични циљеви:  

 

1. Унапређен постојећи систем сакупљања, транспорта, складиштења и 

депоновања отпада у општини Босилеград;  

2. Завршена I фаза санације, рекултивације и затварања сметлишта у општини 

Босилеград , према „Главном пројекту санације, затварања и рекултивације 

сметлишта у Босилеграду;  

 

 

Tабела 1: Специфични циљ 1 – Унапређен постојећи систем сакупљања, 

транспорта, складиштења и депоновања отпада у општини Босилеград 

 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Обезбеђена возила 

за сакупљање и 

транспорт отпада, 

за постојећи 

систем сакупљања 

отпада, сваке 

године до краја 

планског периода 
 

 

ЈП”Услуге” 

Босилеград,  
12 месеци од 

почетка 

активности 

Процењена 

вредност 

биће 

утврђена 

Програмом 

пословања 

предузећа за 

текућу 

годину 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

Набављена 

возила 

2. Обезбеђена возила ЈП”Услуге” 12 месеци од Процењена Општина Набављене 



 

 

Програм заштите животне средине општине Босилеград 

 

 

205 

аутоцистерне за 

прање јавних 

површина, сваке 

године до краја 

планског периода 

Босилеград,   почетка 

активности 
вредност 

биће 

утврђена 

Програмом 

пословања 

предузећа за 

текућу 

годину 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

аутоцистерне 

3. Обезбеђене посуде 

за сакупљање 

отпада за 

постојећи систем 

сакупљања отпада, 

сваке године до 

краја планског 

периода 

ЈП”Услуга” 

Босилеград,   
12 месеци од 

почетка 

активности 

Процењена 

вредност 

биће 

утврђена 

Програмом 

пословања 

предузећа за 

текућу 

годину 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград, 

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

Набављени 

контејнери 

4. Обезбеђене корпе 

за отпатке у 

постојећем 

систему 

сакупљања отпада, 

сваке године до 

краја планског 

периода 

ЈП”Услуга” 

Босилеград,   
12 месеци од 

почетка 

активности 

Процењена 

вредност 

биће 

утврђена 

Програмом 

пословања 

предузећа за 

текућу 

годину 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград, 

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

Набављене 

корпе за 

отпатке 

5. Обезбеђене радне 

машине за 

манипулацију 

отпадом на 

депонији, 

(булдожери, 

виљушкари, 

комбиноване радне 

машине и сл), 

сваке године до 

краја планског 

периода 

 ЈП”Услуга”  

Босилиград 
12 месеци од 

почетка 

активности 

Процењена 

вредност 

биће 

утврђена 

Програмом 

пословања 

предузећа за 

текућу 

годину 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград, 

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

Набављене 

радне 

машине 

6. Изграђено 

рециклажно 

двориште 

 ЈП”Услуга”  

Босилиград,   
12 месеци од 

почетка 

активности 

Одредиће се 

након 

испитивања 

тржишта и 

спровођења 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград 

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

Употребна 

дозвола 

7. Обезбеђена  ЈП”Услуга”  12 месеци од Процењена Општина Уграђена 
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додатна опрема за 

унапређење 

постојећег система 

секундарне 

сепарације отпада, 

у објекту за 

сепарацију и 

балирање отпада 

Босилиград почетка 

активности 
вредност 

биће 

утврђена 

Програмом 

пословања 

предузећа за 

текућу 

годину 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград,

међународни 

фондови и 

остали 

извори 

опрема 

 

 

 

Tабела 2: Специфични циљ 2 – Завршена I фаза санације, рекултивације и 

затварања сметлишта у општини Босилиград , према „Главном пројекту 

санације, затварања и рекултивације сметлишта у Босилиграду’‘,  

 

 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Набављена опрема 

за рад , предвиђена 

Главним пројектом 

санације затварања 

и рекултивације 

сметлишта у 

Босилиград 

 ЈП”Услуга”  

Босилиград 
12 месеци од 

почетка 

активности 

Одредиће се 

након 

испитивања 

тржишта и 

спровођења 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  

и остали 

извори 

Набављена 

опрема 

2. Урађена I фаза 

радова на 

санацији, 

затварању и 

рекултивацији 

сметлишта, сваке 

године до краја 

планског периода у 

сражмери са 

обезбеђеним 

средствима 

 ЈП”Услуга”  

Босилиград 
24 месеци од 

почетка 

активности 

Одредиће се 

након 

испитивања 

тржишта и 

спровођења 

јавне набавке 

Општина 

Босилеград, 

ЈП”Услуга”  

Босилиград  

и остали 

извори 

Урађена I 

фаза 

санације  
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

 

 

 

 

Стратешки циљ: Смањен ниво буке у животној средини до нивоа прописаног 

законом  

 

Специфични циљ:  

 

 

1. Израђена стратешка карта буке за општину Босилеград. 

 

 

Tабела 1: Специфични циљ 1 – Израђена стратешка карта буке за општину 

Босилеград 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Прикупити све 

неопхадне податке 

за израду 

стратешке карте 

буке за целу 

општину 

Босилеград 

 Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград 

24  месеци 

од почетка 

активности 

Финансијска 

средства ће 

бити позната  

након 

дефинисања 

пројектног 

задатка  

Општина 

Босилеград и 

остали 

извори 

Прикупљени 

сви 

неопходни 

подаци за 

израду 

стратешке 

карте буке за 

целу 

општину 

Босилеград 

2. Израдити 

стратешку карту 

буке за целу 

територију 

општине 

Босилеград  

Одељење за 

урбанизам 

општине 

Босилеград,  

 24  месеци 

од почетка 

активности 

Финансијска 

средства ће 

бити позната  

након 

дефинисања 

пројектног 

задатка  

Општина 

Босилеград и 

остали 

извори 

Израђен 

стратешка 

карта буке за 

целу 

територију 

општине  

Босилеград 
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО (НЕЈОНИЗУЈУЋЕ) ЗРАЧЕЊЕ  

 

 

 

Стратешки циљ: Систем контроле нејонизујућег зрачења на територији 

општине  Босилеград 

 

Специфични циљеви:  

 

1. Израђен Регистар извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса на 

територији општине  Босилеград; 

2. Обезбеђена редовна инспекцијска контрола рада постављених извора 

нејонизујућег зрачења од посебног интереса. 
 

 

Tабела 1: Специфични циљ 1 – Израђен Регистар извора нејонизујућег зрачења 

од посебног интереса на територији општине  Босилеград 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Прикупити податке 

о изворима 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног интереса 
 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Општине  

Босилеград 

6 месеци од 

почетка 

активности 

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

  /  Прикупљени 

подаци о 

изворима 

нејонизујуће

г зрачења од 

посебног 

интереса 

2.  Израдити 

Регистар о 

изворима 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног интереса 

на територији 

општине  

Босилеград 

Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Општине  

Босилеград 

12есеци од 

почетка 

активности 

Финансијска 

средства ће 

бити позната 

након 

анализе 

прикупљени

х података 

Општина  

Босилеград 
Израђен  

Регистар о 

изворима 

нејонизујуће

г зрачења од 

посебног 

интереса на 

територији 

општине  
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Босилеград 

3. Ажурирање 

Регистра  
Служба за 

заштиту 

животне 

средине 

Општине  

Босилеград 

Континуиран

о 
Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

Општина  

Босилеград 
Ажуриран 

Регистар 

 

Tабела 2: Специфични циљ 2 – Обезбеђена редовна инспекцијска контрола рада 

постављених извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса  
 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Израдити 

Годишњи план 

контроле рада 

постављених 

извора 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног интереса 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

општине  

Босилеград 

1 месец у 

години 
Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Израђен 

Годишњи 

план 

контроле 

рада 

постављених 

извора 

нејонизујуће

г зрачења од 

посебног 

интереса 

2. Реализација Плана 

контроле рада 

постављених 

извора 

нејонизујућег 

зрачења од 

посебног интереса 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

општине  

Босилеград 

12 месеци 

годишње 
Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Реализован 

План 

контроле 

рада 

постављених 

извора 

нејонизујуће

г зрачења од 

посебног 

интереса 
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ПРОГРАМСКА ОБЛАСТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  

 

 

 

 

Стратешки циљ: Достизање прихватљивог нивоа енергетске ефикасности за 

општину  Босилеград 

 

Специфични циљеви:  

 

 

 

1. Формирање посебног фонда за финансирање послова енергетике и енергетске 

ефикасности;  

2. Већа употреба обновљивих извора енергије; 

 

 

Tабела 1: Специфични циљ 1 - Формирање посебног фонда за финансирање 

послова енергетике и енергетске ефикасности  

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Припрема мера за 

оснивање и плана 

функционисања 

Фонда за 

финансирање 

послова енергетике 

и енергетске 

ефикасности  

Општинска 

управа 

општине   

Босилеград 

4 месеца од 

почетка 

активности 

У моменту 

израде овог 

акционог 

плана није 

могуће 

сагледати 

обим 

поменутих 

активности а 

самим тим 

ни 

Општина  

Босилеград 
Сачињен 

скуп мера за 

оснивање и 

план 

функциониса

ња Фонда 

надлежним 

органима 

општине  

Босилеград 
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проценити 

њихову 

вредност 

2. Презентовање мера 

и плана из тачке 1. 

ове табеле 

надлежним 

органима општине  

Босилеград 

Општинска 

управа 

општине   

Босилеград 

2 месеца од 

почетка 

активности  

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Презентован   

план и мере 

за оснивање  

фонда  

надлежним 

органима 

општине  

Босилеград 

3. Оснивање Фонда 

за финансирање 

послова енергетике 

и енергетске 

ефикасности 

Служба за 

комуналне 

послове 

општине 

Босилеград  

6 месеци од 

почетка 

активности  

Финансијска 

средства ће 

бити позната 

након 

доношења 

Одлуке о 

оснивању 

Фонда за 

финансирањ

е послова 

енергетике и 

енергетске 

ефикасности  

Општина  

Босилеград 
Успешан рад 

Фонда 

 

 

 

Табела 2: Специфични циљ 2 – Повећана употреба обновљивих извора енергије 

 

Р.бр. Активности / мере Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Биџет 

процењена 

вредност 

(рсд) 

Извор 

финансирањ

а 

Индикатори 

1. Припремне 

активности и 

израда Студије 

“Могућности 

примене 

обновљивих 

извора енергије на 

територији 

општине 

Босилеград” 

Општинска 

управа 

општине  

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

а за 

грађ.зем.и 

путеве” 

Босилеград 

12 месеца од 

почетка 

активности  

У моменту 

израде овог 

акционог 

плана није 

могуће дати 

процену 

потребних 

средстава за 

реализацију 

поменутих 

активности 

Општина 

Босилеград, 

Министарств

о и остали 

извори 

 Израђена 

Студија 

“Могућности 

примене 

обновљивих 

извора 

енергије на 

територији 

општине 

Босилеград” 

2. Презентовање 

Студије  
Општинска 

управа 

2 месеца од 

почетка 

Финансијска 

средства 

Општина  

Босилеград 
Одштампана 

Студија 
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“Могућности 

примене 

обновљивих 

извора енергије на 

територији 

општине 

Босилеград” 
 

општине  

Босилеград, 

ЈП”Дирекциј

а за 

грађ.зем.и 

путеве”  

Босилеград 

активности  биће позната 

након израде 

Студије 

“Могућности 

примене 

обновљивих 

извора 

енергије на 

територији 

општине 

Босилеград” 

и 

презентована 

путем јавног 

увида и 

средствима 

јавног 

информисањ

а 

3. Припреме 

пројеката из 

области примене 

обновљивих 

извора енергије 

Општинска 

управа 

општине  

Босилеград, 

6 месеци од 

почетка 

активности  

Нису 

потребна 

финансијска 

средства 

/ Припремљен

и  пројекти 

из области 

примене 

обновљивих 

извора 

енергије 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

 

        За праћење спровођења Програма заштите животне средине и 

реализације мера и активности из Акционог плана Општинско веће општине 

Босилеград  ће образовати координациони тим и именовати чланове 

координационог тима.  

  Координациони тим ће најмање једном годишње Општинском  већу 

подносити извештај о реализованим активностима из Акционог плана. 

Најкасније три месеца пре истека рока за реализацију Акционог плана, 

координациони тим ће Општинском  већу  поднети извештај о спровођењу 

Програма и реализацији Акционог плана, предложити нови акциони план за 

период од пет година и, по потреби, предложити измене и допуне Програма 

заштите животне средине.  
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  Уколико се у поступку праћења спровођења Програма и реализације 

Акционог плана уочи потреба за изменом и допуном Програма и/или Акционог 

плана, координациони тим ће, пре истека периода од пет година, предложити 

њихову измену.  

 

  Стручне, административне и техничке послове за потребе 

координационог тима,  обављаће  Служба за заштиту животне средине општине 

Босилеград. 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКЦИОНОГ  ПЛАНА  

 

 

 

  Побољшање стања животне средине које би се постигло 

спровођењем мера и активности које су предвиђене овим програмом темељи се 

на осигурању додатних, сталних и стабилних извора финансирања. Сви 

трошкови финансирања представљају јавне расходе па је потребно предвидети 

економске инструменте којима ће се осигурати средства за издатке за заштиту 

животне средине, који ће обављати две релевантне функције:  

 

    1. Стимулисати спречавање загађења животне средине,  

    2. Постати сталан извор финансирања заштите животне средине  

 

  Поред трошкова за спречавање, контролу и заштиту животне 

средине, потребно је улагати и значајан део средстава у истраживање и 

едукацију на подручју екологије ради ефикаснијег супротстављања загађивању 

животне средине.  

 

Финансирање заштите животне средине може се осигурати из:  

 

    1. буџетских средстава државе и јединица самоуправе;  

    2. општих и посебних фондова за заштиту животне средине;  

    3. средствима привреде и  

    4. комбинованих извора.  
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  У оквиру Акционог плана, где је то било могуће, дефинисана су 

потребна финансијска  средства и извори финансирања за реализацију мера и 

активности.  
   

 

  Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине нису ни 

изблиза довољна за  решавање свих идентификованих проблема у области 

заштите животне средине на територији општине Босилеград.  

  Сходно томе, за остварење утврђених општих и специфичних 

циљева, неопходно је обезбедити додатна средства, како из буџета општине 

Босилеград, буџета Републике  Србије и остали извори, тако и из међународних 

фондова, а пре свега из фондова Европске уније.  
 


