На основу члана 68.став 1. и члана 100.став 4. и 5. Закона о заштити животне
средине(„Службени гласник РС“,број 135/04, 36/09 и 72/09), члана 8. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине града Краљева (“Службени лист града Краљева”, број
24/09) и дате Сагласности број 401-00-00143/2015-09 од 06.04.2015. године, Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, на Предлог Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине за 2015.годину,
Градско веће града Краљева, на Двадесет седмој (редовној) седници, одржаној 05.маја
2015.године, доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ ГРАДА КРАЉЕВА
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Краљева (у даљем тексту: Фонд) планираних у
буџету Града Краљева за 2015.годину, намењених за реализацију планова, програма,
пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на
територији града Краљева.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 47.472.000,00
динара оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 20/10) и то:
А. Приходи од Накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од
20.000.000,00 динара (пројекција прихода за 2015.годину).
Б. Пренета средства из претходне године у износу од 27.472.000,00 динара (Буџетом
града Краљева биће до ребаланса Буџета пренешено 18.000.000,00 динара у
Буџетски фонд).
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање
обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне
средине; подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и
пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма и заштите
заштићених природних добара; научно истаживачких пројеката и програма;
едукација и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисања и
објављивање података о стању животне средине; трошкова реализације програма, као
и других активности за заштиту животне средине у Граду Краљеву и то:
Ставка 1- Oбавезе по Уговору из 2014.године везане за мерење емисије загађујућих
материја у ваздух које потичу од рада постројења за третман патоанатомског отпада –
спаљивањем, на локацији Техно-економског блока Здравственог центра “Студеница”
Краљево.
Ставка 2- Контрола квалитета ваздуха
Контрола квалитета ваздуха се врши у складу са Програмом контроле квалитета
ваздуха града Краљева за 2015.годину, на који сагласност даје Министарство пољопривреде
и заштите животне средине, а који усваја Градско веће.
Ставка 3- Контрола алергеног полена у ваздуху
На донираном апарату се спроводи дневно мерење у периоду од фебруара до
новембра, а достављене резултате Одсек за заштиту животне средине презентује јавности у
виду седмодневних извештаја.

Ставка 4- Праћење буке у граду Краљеву
Мерење буке на 40 мерних места на потезу од Матарушке Бање, града, до Ратине
(дан, вече, ноћ) и израда мапе буке за насеље Моша Пијаде.
Ставка 5- Сузбијање комараца на територији града Краљева
Третман комараца ће се изводити у складу са Програмом сузбијања комараца (који
ће сачинити стручне службе) на територији града Краљева.
Ставка 6- Уништавање амброзије на урбаном делу територије града Краљева
Циљ програма је спречавање коровске биљке амброзије у урбаном делу града
Краљева на површини око 15 ха. Уништавање амброзије изводиће се механичким и
хемијским путем једном или два пута у току вегетације у зависности од степена њене
распрострањености на датим локацијама.
Ставка 7- Повремене циљане контроле загађења животне средине на територији града
Краљева
Ради ефикаснијег рада градске еколошке инспекције и циљаних ненајављених
контрола загађења животне средине (буком, аерозагађењем, отпадним водама,
нејонизујућим зрачењем и сл.), по потреби, део Програма се резервише за ову намену.
Ставка 8- Спровођење режима заштите над заштићеним природним добрима
Спровођење планова управљања над заштићеним природним добрима на територији
града Краљева и израда годишњих програма управљања и извештаја о остварењу годишњих
програма, и реализацију од стране стараоца ЈКП“Чистоћа“ Краљево.
Ставка 9- Ревизија ЛЕАП-а града Краљева
Године 2015. се ради ревизија ЛЕАП-а усвојеног 2005.године, ангажовањем Одсека
за заштиту животне средине и стручних консултаната за поједине области.
Ставка 10- Набавка 55 контејнера и пет киштри
Набавка 55 контејнера 1,1 м3 за МЗ Врба, за око 1100 домаћинстава. Набавка пет
киштри 4,5 м3 за МЗ Мрсаћ, МЗ Стубал, МЗ Раваница ( 2 комада) и МЗ Богутовац, у циљу
проширења услуге одношења отпада са територије града Краљева.
Ставка 11- Плаћање услуге изношења отпада са територије МЗ Врба
Плаћање услуге изношења отпада са територије МЗ Врба, а по важећем ценовнику
ЈКП”Чистоћа” за изношење отпада по м2 стамбеног и дворишног простора са санитарним
депоновањем, у временском периоду до годину дана, потребном за успостављање система и
стварање навика локалног становништва.
Ставка 12- Плаћање услуге изношења отпада из 14 киштри
Пружање услуге изношења отпада из 14 киштри са територије МЗ -а: Витковац ( 2
комада), Витановац, Печеног, Чукојевац, Мрсаћ, Лађевци, Рудно, Буковица, Конарево,
Стубал, Раваница ( 2 комада) и Богутовац, које ће се празнити једном недељно по важећем
ценовнику ЈКП”Чистоћа”, по просечној цени за пражњење.
Ставка 13- Чишћење дивљих депонија са територије сеоских месних заједница
Уклањање више дивљих депонија са територија сеоских месних заједница по
предлогу ЈКП”Чистоћа” и по решењима надлежне инспекције, у количини смећа од око
1850 м3 , а по важећем ценовнику ЈКП”Чистоћа”.

Ставка 14- Активности предвиђене ЛЕАП-ом сеоских месних заједница на заштити,
унапређењу и коришћењу водних ресурса
Након поплавног таласа у 2014.години и евидентираног драстичног погоршања
квалитета водних ресурса ван система градског водоснабдевања и одвођења отпадних вода,
спровешће се активности на успостављању одрживог система заштите, коришћења и
унапређења водних ресурса као и израда Елабората са пописом потенцијалних загађивача са
предлогом мера, као резултат рада стручних консултаната на терену.
Ставка 15- Активност на успостављању одрживог модела управљања над системом
коришћења водних ресурса ван градског система водоснабдевања и одвођења
отпадних вода
Активности су предвиђене ЛЕАП-ом сеоских месних заједница и Стратегијом
одвођења и третмана отпадних вода града Краљева и односе се на израду одрживог модела
управљања над коришћењем водних ресурса, са крајњим циљем заштите изворишта
водоснабдевања и успостављања перманентне контроле квалитета воде из мреже сеоских
водовода. Активности се односе на успостављање модела правног уређења управљања над
изворима јавног водоснабдевања у сеоским насељима, као и над системима за одвођење
отпадних вода.
Ставка 16- Набавка опреме за сеоске водоводе у складу са приоритетима из Извештаја
комисије за обилазак сеоских водовода
На основу усвојеног Акционог плана за решавање питања водоснабдевања на
територији града Краљева за период од 2014. до 2019.године и Извештаја комисије за
обилазак 130 водовода, у Активности 6 је предвиђена набавка и уградња мерача протока за
водне објекте локалних водовода, пумпи, хлоринатора, УВ лампи, заштитне ограде и сл.
Ставка 17- Израда Елабората о геотехничком испитивању земљишта на локацији
регионалне депоније
Дана 12.12.2014.године потписан је Анекс 1 Споразума о сарадњи у регионалном
управљању отпадом између града Краљева и општина Трстеник, Врњачка Бања, Рашка
(опционо) и Параћин (опционо). У поступку израде Претходне студије оправданости град
Краљево ће финансирати
Елаборат о геотехничким испитивањима земљишта на
потенцијалној локацији регионалне депоније на територији града Краљева, као учешће
града у суфинансирању израде пројектно-техничке документације од стране француске
фирме SEURECA, из донације Владе Француске.
Ставка 18- Пројектно и конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката
организација цивилног друштва из области заштите животне средине
У циљу наставка партнерске сарадње са организацијама цивилног друштва , кроз
обезбеђење стручне и финансијске помоћи за реализацију малих пројеката из области
заштите и унапређења животне средине, расписаће се конкурс за доделу средстава.
Критеријуме за одабир и оцену пројеката ће дефинисати Одлука о суфинансирању програма
и пројеката из области заштите животне средине, који је у изради.
Ставка 19- Пропагандне активности, штампање стратешких докумената и сарадња са
васпитно-образовним, научним
установама и другим организацијама у циљу реализације
пројеката везаних за еколошку едукацију и финансирање активности Савета за заштиту
животне средине
Ставка 20- Набавка 3.100 канти од 120 л за спровођење пројекта примарне селекције
отпада у насељу Рибница.

Ставка 21- Набавка 25.000 еко кеса
отпада у насељу Рибница.

за спровођење пројекта примарне селекције

Ставка 22 - Штампање 3.100 лифлета за едукацију становништва у насељу Рибница за
имплементацију пројекта селакције отпада.
Ставка 23- Штампање 3.100 упутстава за разврставање отпада за спровођење пројекта
примарне селекције отпада у насељу Рибница.
Ставка 24- Набавка Баркод читача са сопственом меморијом (за очитавање еко кеса)
за спровођење пројекта примарне селекције отпада у насељу Рибница.
Ставка 25- Набавка Баркод штампача за кодирање еко кеса за спровођење пројекта
примарне селекције отпада у насељу Рибница.

Програм

Финансијски
план

1

Oбавезе по Уговору из 2014.године

2

Контрола квалитета ваздуха

3

Контрола алергеног полена у ваздуху

963.000,00

4

Праћење буке у граду Краљеву

500.000,00

5

Сузбијање комараца на територији града Краљева

1.500.000,00

6

Уништавање амброзије на урбаном делу територије града Краљева

1.200.000,00

7

Повремене циљане контроле загађења животне средине на територији
града Краљева

200.000,00

8

Спровођење режима заштите над заштићеним природним добрима

400.000,00

9

Ревизија ЛЕАП-а града Краљева

2.000.000,00

10 Набавка 55 контејнера и пет киштри

2.550.000,00

11 Плаћање услуге изношења отпада са територије МЗ Врба

2.895.000,00

12 Плаћање услуге изношења отпада из 14 киштри

3.850.000,00

13 Чишћење дивљих депонија са територије сеоских месних заједница

2.155.000,00

783.800,00
5.359.000,00

14 Активности предвиђене ЛЕАП-ом сеоских месних заједница на заштити, 4.050.000,00
унапређењу и коришћењу водних ресурса
15 Активност на успостављању одрживог модела управљања над системом
коришћења водних ресурса ван градског система водоснабдевања и
одвођења отпадних вода

700.000,00

16 Набавка опреме за сеоске водоводе у складу са приоритетима из 5.174.200,00
извештаја комисије за обилазак сеоских водовода
17 Израда Елабората о геотехничком испитивању земљишта на локацији 4.000.000,00
регионалне депоније
18 Пројектно и конкурсно финансирање и суфинансирање пројеката 1.500.000,00
организација цивилног друштва из области заштите животне средине

19 Пропагандне активности, штампање стратешких докумената и сарадња са
васпитно-образовним, научним
установама и другим организацијама у
циљу реализације пројеката везаних за еколошку едукацију и
финансирање активности Савета за заштиту животне средине

400.000,00

20 Набавка 3.100 канти од 120 л за спровођење пројекта примарне селекције
отпада у насељу Рибница

6.900.000,00

21 Набавка 25.000 еко кеса
отпада у насељу Рибница

за спровођење пројекта примарне селекције

300.000,00

22 Штампање 3.100 лифлета за едукацију становништва у насељу Рибница
за имплементацију пројекта селакције отпада

20.000,00

23 Штампање 3.100 упутстава за разврставање отпада за спровођење
пројекта примарне селекције отпада у насељу Рибница

6.000,00

24 Набавка Баркод читача са сопственом меморијом (за очитавање еко кеса)
за спровођење пројекта примарне селекције отпада у насељу Рибница

42.000,00

25 Набавка Баркод штампача за кодирање еко кеса за спровођење пројекта
примарне селекције отпада у насељу Рибница

24.000,00

УКУПНО:

47.472.000,00

4. Уколико се приходи и примања у току буџетске године не остварују у планираном
износу расходи ће се остварити по приоритетима које утврди градоначелник града
Краљева и то најпре обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне
обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају и за износ донација и
прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.
6. Цене у финансијском плану су изражене са ПДВ-ом, осим у тачки 4 Програма.
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за
2015.годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Краљева“.
Градско веће града Краљева
Број:011-71/2015-III
Дана: 05.05.2015.године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Томислав Илић

