
           

 

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

135/04 и 36/09), члана 64, 65, 66 и 67. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 

број 54/09), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Сл. лист Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09) и члана 123. Пословника Скупштине општине Владичин Хан  

(„Сл. гласник Пчињског округа“, број 23/08 и 19/09), Скупштина општине Владичин 

Хан , на седници одржаној дана 04.12.2009.године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

 

     Оснивање Фонда 

 

Члан 1. 

 

  Овом Одлуком оснива се буџетски фонд за заштиту животне средине  

Општине Владичин Хан (у даљем тексту: Фонд). 

 

Члан 2. 

 

  Овом Одлуком уређују се: 

 

1. сврха буџетског фонда, 

2. време за које се буџетским фонд оснива, 

3. надлежна управа одговорна за управљање фондом и 

4. извори финансирања буџетског фонда. 

 

Сврха буџетског фонда 

 

Члан 3. 

 

  Сврха оснивања буџетског фонда за заштиту животне средине Општине 

Владичин Хан  је финансирање програма, пројеката и других активности у области 

очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине на 

територији општине. 

  Средства буџетског фонда користиће се и за финансирање локалних 

акционих и санационих планова, у складу са стратешким документима које доноси 

Скупштина Општине Владичин Хан. 

 

Време за које се буџетски фонд оснива 

 

Члан 4. 

 

  Фонд се оснива на неодређено време. 

  Надлежна управа одговорна за управљање буџетским фондом. 

 

 

 

 



 

Члан 5. 

   

  Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Владичин 

Хан одговорно је за контролу и управљање средствима буџетског Фонда. 

 

Извори финансирања и средства за пословање буџетским фондом 

 

Члан 6. 

 

  Средства за рад Фонда обезбеђују се из: 

 

1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета Општине Владичин Хан  

за текућу годину; 

2) дела наменских средстава од накнаде за загађивање животне средине 

које загађивач плаћа, у складу са чланом 85. Закона о заштити 

животне средине; 

3) дела наменских средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 

85а Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине; 

4) дела средстава остварених од накнаде у складу са чланом 84. Закона о 

заштити животне средине; 

5) средства остварених од накнаде, у складу са Одлуком о накнади за 

заштиту и унапређење животне средине („Службени гласник Града 

Врања“, бр. 23/09); 

6) прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне 

сарадње и сарадње са републичким органима на програмима, 

пројектима и другим активностима у области заштите животне 

средине; 

7) прилога донација, поклона и помоћи, 

8) средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за 

програме и пројекте и 

9) других средстава у складу са Законом. 

 

Коришћење средстава буџетског фонда. 

 

Члан 7. 

 

  Средства остварена у буџетском фонду користе се у складу са усвојеним 

програмом коришћења средстава буџетског фонда, који доноси Општинско веће за 

текућу годину. 

  Програме предлаже Одељење за урбанизам, имовинско правне, 

комуналне и грађевинске послове  Општинске управе општине Владичин Хан. 

 

Члан 8. 

 

  Општина Владичин Хан је дужна да прибави сагласност Министарства 

надлежног за заштиту животне средине Републике Србије на предлог Програма 

коришћења средстава буџетског фонда. 

 

 

 



 

Члан 9. 

 

  Председник општине Владичин Хан овлашћен је за располагање 

средствима са евидеционог рачуна фонда и одговоран је за њихово законито и 

наменско коришћење. 

 

Члан 10. 

 

  На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског 

фонда преносе се у наредну годину. 

 

Члан 11. 

 

  Буџетски фонд отвориће се као евиденциони рачун у оквиру 

консолидованог рачуна трезора општине Владичин Хан.  

 

Члан 12. 

 

  Стручне, административне и друге послове за фонд обавља Одељење за 

привреду и финансије и Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и 

грађевинске послове  Општинске управе општине Владичин Хан. 

  

Члан 13. 

 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном 

гласнику Града Врања“. 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-80/4/2009-01 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

 Драган Димитријевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


