
На основу члана 87 и члана 100 Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", број :135/04, 36/09 , 72/09,43/2011 и 14/2016) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута Општине 

Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, број 7/08), и добијеног мишљења 

Министарства пољоппривреде и заштите животне средине, Скупштина Општине Куршумлија, на 

седници одржаној дана ----------- 2019 . године, донела је: 

 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за  заштиту животне средине   

општине Куршумлија за 2019. годину 

 
Члан 1. 

 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2019. године планирају у области заштите и унапређења животне 

средине.За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Куршумлија у  

износу од 3.000.000,00 динара, предвиђено у разделу Заштита животне средине позиција 270 

Одлуке о буџету општине Куршумлија.  

 

Члан 2. 

 

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

 

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

територији општине Куршумлија                                              100.000,00 динара 

 

У току 2019. године планира се праћење следећих параметара:  

- праћење квалитета ваздуха,  

- праћење нивоа комуналне буке,  

- мерења  у случају хемијског удеса  

За реализацију наведених мониторинга у току 2019. године 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. 116/2008).  

 

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте: 

                                                                                                                            2.800.000,00динара 

 

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

- санација депоније комуналног отпада општине Куршумлији, 

- подстицање смањења настајања и одвојеног сакупљања отпада, рециклажа и поновна 

употреба отпада,набавка опреме за сакупљање отпада. 

- санација дугогодишњег загађења отпадом, 

- за имплементацију система интегралног управљања отпадом, 

- за озелењавање и уређење јавних и зелених површина, 

- програм образовања и јачање свести јавности о питањима заштите животне средине и 

управљање отпадом, 

- мере заштите животне средине  у случају хемијског удеса 

-Унапређење енергетске ефикасности  што подразумева изградњу,одржавање,побољшање 

и реконструкцију објекта јавне расвете односно инсталирања нове јавне расвете са ефикасним 

сијалицама  с обзиром да је за јавну расвету на територији општине карактеристично  постојање 

доминантног броја сијалица са живиним извором енергије. 

Oбразложење:Израда пројектне документације и изградња нових линија јавне расвете уз 

примену лед светиљки и опреме за уштеду енергије .Замена старих живиних сијалица новим лед 

светиљкама са мањим утрошком енергије и без штетног утицаја на животну средину ,живот и 

здравље људи .Унапређе, рационализација и аутоматизација мреже јавне расвете ради уштеде 

електричне енергије. 



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

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

општине Куршумлија. 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 Куршумлија, као и предлога надлежног одељења Општинске управе општине 

Куршумлија.   

 

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

(радионице)                    

                                                                                                                               50.000,00 динара 

 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, Општинска управа општине Куршумлија, надлежно одељење за привреду и локални 

економски развој 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.  

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 Куршумлија. Акт о додели средстава за суфинсирање из ове 

позиције доноси Председник општине.  

 

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

                                50.000,00динара 

 

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 2019. 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, 36/09 и 72/09).  

Члан 4. 

 

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

утврђује приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења за привреду и локални 

економски развој општине Куршумлија. 

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 Куршумлија, 

Одељење за привреду и локални економски развој општине Куршумлија, пре усвајања Програма 

за наредну годину.  

Члан 6. 

 

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

 

Број:--------------- 

Дана: -------------- .2019.године 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 


