
 

 

 На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС”, 

бр.129/2007), и члана 15. и 138. Статута општине Владицин Хан (“Сл. гласник 

Пчињског округа”, бр 21/208 и 8/09), Скупштина општине Владицин Хан на 

седници одржаној дана  25.11.2012.године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ 

ФОНДА ЗА ЕКОЛОГИЈУ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЦИН ХАН 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком оснива се Фонд за екологију Општине Владичин Хан ( у 

даљем тексту: Фонд ) ради прикупљања и обезбеђивања средстава у циљу  

             -    очувања, одрживо коришћење, заштита и унапређење еко система, 

 -    примене и коришћења обновљивих извора енергије и 

 -    енергетске ефикасности, 

на територији општине Владичин Хан 

 

Члан 2. 

 

 Назив Фонда је: Фонд за екологију Општине Владичин Хан. 

 Седиште Фонда је у Владицином Хану, ул. Светосавска бр. 1. 

 

Члан 3. 

Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним овом 

Одлуком. 

Члан  4. 
Фонд има печат и стамбиљ. 

 

Члан 5. 

Делатност фонда је 

-     прикупљане и обезбеђивање средстава за финансирање програма, 

пројеката и других активности на територији општине у области делатности Фонда, 

-     финансирање и посредовање у реализацији еко програма и пројеката у 

области санације, очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређење еко 

система, 

-     финансирање и посредовање у реализацији програма и пројеката у 

области примене и коришћења обновљивих извора енергије, 

-     финансирање и посредовање у реализацији програма и пројеката у 

области енергетске ефикасности,  

-     врши мониторинг, анализу и контролу коришћења средстава Фонда 

-     давање стручне и друге услуге у вези са прибављањем, управљањем и 

коришћењем средстава Фонда, 



-           учествовање у програмима и пројектима прекограничне сарадње, 

-     подстицање, успостављање и остваривање сарадње са домачим и 

страним финансијским и нефинансијским институцијама и организација, ради 

финансирања програма и пројеката, 

 -     промоција еко иновација и подстицање прихватању и спровођењу  

примене еколошких технологија, производа и услуга, 

-     промоција и развој производње пољопривредних и прехрамбених 

производа у складу са савременим еколошким стандардима и посредовање у 

добијању адекватних сертификата. 

-     финансирање и посредовање и промоција у области развоја еко туризма, 

-     финансирање, промоција и подстицање програма, пројеката и других 

активности у области образовања о еко стандардима и иновацијама, обновљивим 

изворима енергије и енергетске ефикасности, 

-     врши и посредује за инвеститорске и друге стручне послове за трећа 

лица, 

-     врши и друге послове у складу са законом. 

 

Члан 6. 

Средства Фонда воде се на посебном рачуну код Управе за јавна плаћања – 

Филијала Врање експозитура Владичин Хан. 

 

Члан 7. 

Извори средстава Фонда обезбеђују се из: 

- буџета општине Владичин Хан, 

- буџета Републике Србије, 

- донација, поклона, прилога, помоћи домаћих и страних правних и 

физичких лица 

- прихода које Фонд оствари, у складу са Законом 

- средстава друштвено одговорних компанија, финансијских и 

нефинансијских институција и организација.  

- друга средства у складу са Законом. 

 

Члан 8. 

 Општи акти Фонда су: статут, правилници, одлуке и други акти 

којима се на општи начин уређују одређена питања у складу са Законом. 

Скупштина општине Владицин Хан даје сагласност на статут Фонда. 

Измене и допуне општих аката врше се на начин прописан за њихово 

доношење 

 

Члан 9. 

 Органи фонда су:Управни одбор, директор и Надзорни одбор. 

 

                                                 Члан 10. 

Орган управљања Фонда је Управни одбор. 

Управни одбор има  7 члана (Председника и 6 члана), које именује и 

разрешава Скупштина Општине Владичин Хан, на период од четири године. 



 

Члан 11. 

Управни одбор Фонда 

1 доноси Статут, 

2 доноси годишњи програм рада, 

3 доноси финансијски план,  

4 усваја завршни рачун, 

5 усваја периодични и годишњи извештај о пословању, 

6 доноси Правилник о раду фонда, 

7 доноси Пословник о свом раду, 

8 доноси друге опште акте, у складу са законом, 

9 одлучује о статусним променама, односно о правном облику 

организовања, у складу са законом, 

10 предлаже Скупштини општине кандидата за директора, 

11 даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних места, 

12 расписује конкурсе за остваривање права на доделу и коришћење 

средстава,  

13 одлучује о пласирању средстава Фонда по критеријумима и условима 

утврђеним статутом и програмом рада Фонда, 

14 одобрава спровођење пројеката у складу са расположивим средствима и 

приоритетима, уз сагласнос Општинског већа, за средства из општинског 

буџета, 

15 одлучује о другим питањима утврђене оснивачким актом и статутом у 

оквиру делатности Фонда и у складу са законом, 

 

Члан 12 

Управни одбор Фонда доноси Статут на који сагласност даје оснивач. 

Статутом Фонда ближе се уређује:  правни положај, назив и седиште фонда, 

делатност, начин стицања и корисшћење средстава, надлежности, управљање и 

начин рада управног одбора, директора и надзорног одбора и друга питања од 

значаја за рад и пословање Фонда. 

  

Члан 13. 

Пословник о раду Управног одбора Фонда доноси Управни одбор Фонда. 

Пословником се ближе одређује организација и начин рада Управног одбора 

Фонда. 

 

 

Члан 14. 

 Фонд има директора који именује и разрешава оснивач, на предлог 

Управног одбора. 

 Директор Фонда именује се на период од четири године. 

 

Члан 15. 

 Директор Фонда: 

1. представља и заступа Фонд, 



2. стара се и одговара за законитост рада Фонда и коришћење средстава, 

3. извршава одлуке Управног одбора, 

4. закључује уговоре у име и за рачун Фонда, 

5. организује и руководи радом и пословањем фонда, 

6. предлаже годишњи програм рада, 

7. предлаже финансијски план, 

8. предлаже акте, које доноси управни одбор, 

9. предлаже расписивање конкурса за остваривање права на доделу и 

коришћење средстава,  

10. доноси одлуке и друге акте које не доноси управни одбор, 

11. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 

12. подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и завршни 

рачун, 

13. директор има права и дужност да учествује у раду Управног одбора без 

права одлучивања, 

14. врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом. 

 

Члан 16. 

За директора Фонда може бити именовано лице које поред услова из Закона 

испуњава и следеће услове: 

-    да има високу стручну спрему,  

-    радно искуство на руководећим позицијама од најмане 5 године 

-    знање енглеског језика, други језици предност, 

-    за директора не може бити именован, нити може да врши послове 

директора лице које је осуђено за кривично дело на безсловну казну затвора 

од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за 

обављање послова директора. 

  

Члан 17. 

Орган надзора је Надзорни одбор. 

Надзорни одбор Фонда има три члана, председника и два члана које именује 

и разрешава оснивач на период од 4 године. 

 

Члан 18. 

Надзорни одбор: 

-    врши надзор над пословањем Фонда и даје мишљење о годишњем 

известају и завршном рачуну, 

-    доноси Пословник о свом раду, 

-    о резултатима надзора Надзорни одбор обавештава Управни одбор и 

оснивача. 

Члан 19. 

Почетак рада Фонда је 01.01.2013.године. 

 

Члан 20. 

До именовања директора Фонда дужност директора обављаће Срђан 

Станковић дипломирани економистса. 



 

Члан 21. 

 

Управни одбор Фонда донеће у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке сва општа акта из члана 11. ове одлуке. 

 

Члан 22. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Града Врања”. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

Број: 06-123/11/2012-01 

 

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                         ________________ 

                                                                                            Миљан Стојановић 

 

                                            

 

  


