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На основу  члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 

135/04 , 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон  43/11- одлука УС и 14/2016), члана 7. Одлуке о 

буџетском    фонду за заштиту животне средине општине Црна Трава („Службени гласник града 

Лесковца“, број 5/2011) и члана 28. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града 

Лесковца“, број 17/2012), а по претходно добијеној сагласности Министрства пољопоривреде и 

заштите животне средине, број 401-00-00624/2018-02 од 11.06.2018. године, 

Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 29.06.2018. године, донела је 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
Коришћењa средстава за заштиту и унапређење животне средине општине 

Црна Трава за 2018. годину 

 

1) Овим Програмом утврђујe се  намена коришћења средстава из Буџетског фонда за 

активности 

које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређењa  животне средине. 

          2)  За реализацију Програма планирају се средства у Буџетском фонду за заштиту 

животне средине општине Црна Трава у износу од 1.352.485,22  динара и то: 

 

           1. Средства пренета из 2016. године ................................................... 1.338.213,6  динара 

           2. Приходи у 2017 години  од: 

                   2.1..Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине..... 14.271,62 динара 

 

 3. Утрошена средства у 2017. години...............................................................0,00 динара 

 

 Овај Предлог програма трошења средстава базиран је на износу од 1.352.485,22  динара 

( 1+2-3) 
  

 3) Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за: 

            

  I      Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета  животне 

средине 

            на територији општине Црна Трава .................................................. 1.352.485,22  динара 

           -  Израда Локалног еколошког акционог плана  

           -  Израда Програма заштите животне средине. 
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 Ови програми и пројекти  ће  се реализовати на основу исказане потребе субјеката  или  

на основу  Јавног конкурса. 

 4) Финансирање односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о Буџетском фонду за 

заштиту животне средине општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 

5/2011). 

 5) Уколико се приходи не остварују у планираном износу Општинско веће општине 

Црна Трава одређује приоритетне активности.                                                                             

 6) Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

_________________________ 

 


