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), члана 14. Одлуке о буџету града Краљева
за 2018.годину (“Службени лист града Краљева”, број 32/17) и дате Сагласности број 401-00-00077
/2018-02 од 22.01.2018. године, Министарства заштите животне средине, на Предлог Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018.годину града Краљева,
Градско веће града Краљева, на Четрдесетдеветој (редовној) седници, одржаној 19. фебруара 2018.
године, доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
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
2018.годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области
заштите и унапређења животне средине на територији града Краљева.
2. Средства Фонда 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:
1. Програмска активност ПА-0401-0001 Управљање заштитом животне средине:
2.980.000,00
2. Програмска активност ПА-0402-0001 Праћење квалитета елемената животне средине:
6.170.000,00
3. Програмска активност ПА-0403-0001 Заштита природе: 200.000,00
4. Програмска активност ПА-0404-0005 Управљање комуналним отпадом: 11.650.000,00
1. Програмска активност ПА-0401-0001 Управљање заштитом животне средине
Конкурс за еколошке пројеката и суфинансирања пројеката организација цивилног
друштва из области заштите животне средине

1.1.

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 за суфинансирање пројеката. Критеријуме за одабир
и оцену пројеката дефинише Одлука о суфинансирању програма и пројеката из области заштите
животне средине (“Службени лист града Краљева”, број 17/15).
Пропагандне активности, штампање стратешких докумената и сарадња са васпитнообразовним, научним установама, јавним предузећима и другим установама и организацијама
у циљу реализације пројеката везаних за еколошку едукацију и финансирање активности
Савета за заштиту животне средине

1.2.

Спровођење пројеката у вези са еколошком едукацијом, у сарадњи са васпитно-образовним,
научним установама, јавним предузећима и другим организацијама, штампање промотивног и
едукативног материјала, штампање стратешких докумената града Краљева из области заштите животне

средине, обележавање важних датума из области заштите животне средине, медијске кампање и
финансирање активности Савета за заштиту животне средине.
1.3. Уништавање амброзије на територији града Краљева
Третирање коровске биљке амброзије вршиће се у урбаном делу града Краљева, као и
приградским насељима, где је и густина становништва највећа. На основу мапирања амброзије у 2015,
2016. и 2017. години уочено је знатно смањење присутности на површинама на којима је претходних
година хемијски и механички уништавана, тако да је даљи план систематског сузбијања проширење на
приградска насеља где ће њено присуство додатно бити констатовано мапирањем од стране стручних
лица. Уништавање амброзије изводиће се механичким и хемијским путем једном или два пута у току
вегетације у зависности од степена њене распрострањености на датим локацијама и метеоролошким
условима.
2.Програмска активност ПА-0402-0001 Праћење квалитета елемената животне средине
2.1. Специјализоване услуге - мониторинг квалитета ваздуха
Контрола квалитета ваздуха се врши у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха града
Краљева за 2018.годину, на који сагласност даје Министарство заштите животне средине, а који усваја
Градско веће.
2.2. Специјализоване услуге - мониторинг 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.
2.3. Специјализоване услуге - мониторинг буке
Систематско мерење нивоа буке у граду Краљеву се реализује на 40 мерних места, у складу са
Законом о заштити од буке („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10).
2.4. Специјализоване услуге - мониторинг воде (површинске речне воде)
Мониторинг квалитета површинских речних вода вршиће се у циљу контроле квалитета вода, као
једног од медијума животне средине и утврђивања приоритета у заштити површинских речних вода.
3.Програмска активност ПА-0403-0001 Заштита природе
3.1. Спровођење режима заштите над заштићеним природним добрима
Спровођење планова управљања над заштићеним природним добрима на територији града
Краљева и израда годишњих програма управљања и пријема извештаја о остварењу годишњих програма
од стране стараоца ЈКП“Чистоћа“ Краљево.
4. Програмска активност ПА-0404-0005 Управљање комуналним отпадом
4.1. Набавка канти запремине 120 l за проширење примарне селекције
Канте запремине 120 l биће набављене ради проширења спровођења примарне селекције у
складу са Локалним планом управљања отпадом града Краљева.

4.2. Набавка 2 киштре запремине 5 m3 за проширење услуге одношења отпада са сеоског подручја
У циљу проширењу услуге одношења отпада на сеоско подручје,
запремине 5 m3 да би се ова услуга пеоширила на још 2 сеоска насеља.

биће набављене 2 киштре

4.3. Санација 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, а по важећем ценовнику ЈКП”Чистоћа”.
4.4. Плаћање услуге изношења отпада из 24 киштре
Пружање услуге изношења отпада из 24 киштре са територије МЗ -а: Витковац ( 2 комада),
Витановац, Печеног, Чукојевац, Мрсаћ, Лађевци, Рудно, Буковица, Конарево, Стубал (2 комада),
Раваница ( 2 комада), Богутовац, Самаила, Метикоши, Драгосињци, Опланићи, Роћевићи, Тавник,
Поповићи, као и из 2 нове киштре, које ће се празнити једном недељно по важећем ценовнику
ЈКП”Чистоћа”, по просечној цени за пражњење.
Шифра према
финансијско
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1.

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.1

Конкурс за еколошке пројекте и
суфинансирање пројеката организација
цивилног друштва
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пројеката везаних за еколошку едукацију и
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Уништавање амброзије на територији града
Краљева

1.2
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2.

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1

Специјализоване услуге – мониторинг
квалитета ваздуха
Специјализоване услуге – мониторинг
алергеног полена у ваздуху
Специјализоване услуге – мониторинг буке
Специјализоване услуге – мониторинг воде
(површинске речне воде)

2.2
2.3
2.4

0401-0003

Финансијски план

3.

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

1.200.000,00

780.000,00

1.000.000,00

4.650.000,00
720.000,00
300.000,00
500.000,00

3.1

Спровођење режима заштите над
заштићеним природним добрима

4.

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ

4.1

Набавка канти запремине 120 l за
проширење примарне селекције
Набавке 2 киштре запремине 5 m3 за
проширење услуге одношења отпада са
сеоског подручја
Санација дивљих депонија са територије
сеоских месних заједница
Плаћање услуге изношења отпада из 24
киштре
УКУПНО

4.2
0401-0005
4.3
4.4

200.000,00

1.500.000,00
150.000,00

1.000.000,00
9.000.000,00
21.000.000,00

3. 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.
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.
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018.годину ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Краљева“.

Градско веће града Краљева
Број: 011-65/2018-I
Дана: 19. фебруара 2018. године
Председник Градског већа
Градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл.политиколог

