
На основу члана 79. став 1. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", број 135/04, 36/09, 72/09 и др. закон и 43/2011) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута 

општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“, број 7/08 и 8/13) Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 27.04.2014. године донела је  

 

 

П Р О Г Р А М 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА  ЗАШТИТЕ 

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2014. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине на територији општине Блаце, у складу са Законом о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), чланом 81. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“, број 36/09) и другим посебним законима из области заштите 

животне средине.  

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце у 

укупном износу од 3.300.000,00 динара, а како је то предвиђено у разделу Услуге очувања 

животне средине позиција 378 Одлуке о буџету општине Блаце. 

Члан 2. 

 

Средства из члана 1. став 2. овог Програма користиће се за:  

 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији 

општине Блаце:                            

                                                                                                                       100.000,00 динара 

 

У току 2014. године планира се праћење следећих параметара:  

- праћење квалитета ваздуха,  

- праћење нивоа комуналне буке,  

- мерење буке у ванредним ситуацијама, 

- анализа квалитета воде Поповачког језера и изворске воде, 

- испитивање квалитета земљишта у зонама заштите изворишта водоснабдевања. 

 

За реализацију наведених мониторинга у току 2013. години биће закључени 

уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након 

спроведене јавне набавке и у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/2012).  

 

 

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте:     

                                                                                                             2.850.000,00 динара 

 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то:  

- санација депоније комуналног отпада општине Блаце,  

- уређење простора одређеног за складиштење грађевинског отпада, 



- подстицање смањења настајања отпада, рециклажу и поновну употребу отпада, 

- ажурирање катастра дивљих депонија, 

- за имплементацију система интегралног управљања отпадом, 

- за озелењавање и уређење зелених површина, обезбеђивање садница за пролећну и 

јесењу садњу за допуну зелених површина у парковима и другим јавним површинама, 

- пројекти пошумљавања и заштите природних добара на територији општине,  

- делимично чишћење речних корита, потока, канала – од комуналног отпада, шибља и 

растиња, у циљу заштите од поплава, 

- набавка мобилне опреме за сакупљање отпада (типизиране посуде, контејнери), 

- санација и рекултивација дивљих депонија на територији општине у оквиру акција 

- набавка и постављање табли упозорења, 

- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, као и друге подстицајне , 

превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба 

 

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама 

проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са другим институцијама 

са територије општине Блаце. Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу 

појединачног акта Председника општине, а на основу поднетих захтева надлежних 

предузећа и институција са територије општине Блаце, као и предлога надлежне службе 

Општинске управе општине Блаце.   

 

 

3. Научно-истраживачки програми и пројекти:            

                                                                                                                         50.000,00 динара 

  

На основу поднетих захтева од стране заитересованих лица у току 2013. године 

вршиће се суфинансирање научноистраживачких пројеката, студија, дипломских и других 

стручних радова из области заштите животне средине и природних добара, за које постоји 

интерес за њихову реализацију на територији општине Блаце.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта 

Председника општине, као и оцене о значају стручног рада, коју доноси надлежнa Служба 

за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију. 

 

 

4. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине 

(радионице)                    

150.000,00 динара 

 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите 

животне средине, Општинска управа општине Блаце, надлежно одељење за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност ће у сарадњи 

са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, 

трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне 

средине и обележавању значајних датума и догађаја, као нпр. 

- обележавање Дана планете Земље, 

- обележавање Светског дана заштите животне средине, 

- сајмови заштите животне средине,  

- кампања за смањење продукције комуналног отпада и предности рециклаже, 

- други значајни датуми, догађаји, манифестације и акције.  



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

суфинасирање од стране образовних установа, јавних предузећа, туристичке организације 

и институција са територије општине Блаце. Акт о додели средстава за суфинсирање из 

ове позиције доноси Председник општине.  

 

5. Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине 

                   100.000,00 динара 

 Ови програми ће се реализовати на основу конкурса. 

 

6. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 

                                                                                                                       50.000,00 динара 

 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 

стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају 

заштите животне средине, у току 2013. године планирано је обавештавање јавности о 

стању животне средине путем средстава јавног информисања. 

Члан 3. 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских 

уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени 

гласник Републике Србије", број 135/04 и 36/09).  

Члан 4. 

 

Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Блаце 

утврђује приоритетне активности, на предлог надлежног одељења за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену делатност. 

Члан 5. 

 

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза, и реализацију 

појединачних програма и пројеката спроводи надлежна Служба Општинске управе.  

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине Блаце, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове и комунално стамбену 

делатност, пре усвајања Програма за наредну годину.  

 

Члан 6. 

 

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Општине Блаце“. 

 

Број: I-400-128/2014 

У Блацу, 27.04.2014. године 

 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

              

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Љубиша Судимац     

 

 


