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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени 
гласник РС", број 135/04 и 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС и 
14/16), члана 7. Oдлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине града 
Лознице (''Службени лист Града Лознице'', бр. 6/09), члана 40. тачка 14. Статута града 
Лознице (''Службени лист града Лозница'', бр.8/14-пречишћен текст) и на основу 
сагласности Министарства заштите животне средине, број 401-00-274/2017-01 од 
02.10.2017. године, Градско веће града Лознице на 53. седници одржаној   03.11.2017.  
године доноси 
 
 

 
ПРОГРАМ 

 коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине  
за 2017. годину 

 
 
I  

 
Овим Програмом утврђују се извори, намена и начин коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд), као и услови за 
употребу средстава Фонда у складу са Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 
2017. годину (''Службени лист града Лознице'', бр. 13/17). 

За реализацију овог Програма планирају се средства у износу од 22.694.936,40 
динара, која ће се остварити на основу Накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине града Лознице (''Службени лист града Лознице број  6/10,2/11,16/12,11/13 и 
5/14), накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује по Закону о заштити 
животне средине и прихода из буџета града Лознице по Одлуци о ребалансу буџета 
града Лознице за 2017. годину (''Службени лист града Лознице'', бр. 13/17), и то: 

 
- Накнаде за заштиту и унапређење животне средине -   21.000.000,00 динара 
- Накнаде за загађивање животне средине -         535.000,00 динара 
- Приходи из буџета града Лознице -       1.159.936,40 динара 
       
 

II 
 

Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за следеће намене: 
 

1. Изградња парковских комплекса 
 

- Изградња парковског комплекса на ''Лагатору'' улица Мине Караџић 5.000м2- 
600.000,00 динара 

Рашчишћавање терена, чишћење дивље депоније, нивелација земљишта, набавка 
садница четинара са бусеном, расаднички однегованих, старости 10-12 год. – набавка и 
транспорт до места садње, садња и неговање. 
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- Изградња парковског комплекса на ''Лагатору'' улици Патријарха Павла 10.000м2 

- 1.000.000,00 динара 
Рашчишћавање терена, чишћење дивљих депонија, нивелација земљишта, Набавка 
садница лишћара и четинара са бусеном, расаднички однегованих, старости од 10-12 г, 
набавка и транспорт до места, садња и неговање, формирање травнатог покривача. 
 

- Изградња парковског комплекса у знаменитом месту Тршић 6000 м2 - 
1.000.000,00 динара 

Рашчишћавање терена, нивелација земљишта, набавка лишћара и четинара са бусеном,  
садња дрвећа, неговање, формирање траванате површине. 
 

- Изградња парковског комплекса у улици Милоша Поцерца 5500м2 -         
700.000, 00 динара 

Санација дивљих депонија у улици Милоша Поцерца, довоз земље, нивелација 
земљишта, набавка садница лишћара и четинара,садња, неговање, формирање травнате 
површине, постављање парковских кантица за одлагање смећа. 
 

- Изградња и реконструкција парковског комлекса у Бањи Ковиљачи  10.000м2 - 
2.000.000,00 динара. 

 
 

2. Уређење реке Штире и Дрине 
 

- Чишћење корита реке Штире од разног отпада, сакупљање и одвоз отпада на 
депонију - 794.936,40 динара 

 
- Чишћење дивљих депонија у приобаљу Дрине - 1.000.000, 00 динара 

 
 

3. Управљање заштићеним природним добром 
 

- Реализација активности на управљању заштићеним природним добром: 
Споменик природе „Дебели грм- Руњани“ - 500.000,00 динара. 

Реализација активности и мера заштите врши се на основу годишњих програма 
управљања, које доноси управљач у складу са законом, а по претходно прибављеној 
сагласности Завода за заштиту природе Србије. Програм се доноси и реализује на 
годишњем нивоу, усклађен је са планом и обухвата основне активности и мере 
спровођења утврђеног режима заштите које се односе на: чување и надзор, праћење 
стања, негу, заштиту као и израду вишегодишњег плана и годишњег програма 
управљања и друго.  

Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених 
природних добара на територији града Лознице на начин који ће омогућити њихово 
очување. 
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4. Санација и изградња депоније 
 

- Санација постојеће депоније - 10.000.000,00 динара 
- Реализација програма изградње регионалне санитарне депоније - 5.000.000,00 

динара 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта 
Градоначелника града, а на основу поднетог захтева надлежног предузећа као и 
предлога надлежног одељења градске управе града Лозница. 
 
 

5. Информисање о стању квалитета животне средине 
 

- Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине – 
100.000,00 динара 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 
стању животне средине, јавности рада градске управе и едукацији о значају заштите 
животне средине, у току 2017. године, потребно је обавештавати јавност о стању 
животне средине путем средстава јавног информисања. Овим средствима финансираће 
се израда публикација и други едукативни материјали, као и пратећи трошкови израде 
(екобилтен и сл.). 
 

 
III 

 
Финансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од прилива 

средстава прикупљених у складу са Oдлуком о оснивању буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Лознице (''Службени лист Града Лознице'', бр. 6/09) и у складу 
са Одлуком о ребалансу буџета града Лознице за 2017. годину и приливом наменских 
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени 
гласник РС", број 135/04 и 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11- одлука УС и 
14/16). 

 
 

IV 
 

За реализацију овог Програма биће задужено Комунално јавно предузеће ''Наш 
дом'' Лозница у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта КЈП ''Наш дом'' 
Лозница (''Службени лист града Лознице'' број: 19/16 и 2/17). 
 

Надзор и контролу над реализацијом овог Програма вршиће Јавно предузеће за 
управљање, планирање и пројектовање ''Лозница развој'' Лозница. 
 

Извештај о реализацији овог Програма подноси Градска управа града Лознице - 
Одељење за привреду и локални економски развој, у складу са законом. 
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V 
 

Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају за износ донација и 
прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.  
 
 

VI 
 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 
2017. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Лознице“. 

 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
 
                     
                              
Број: 06-32-8/17-II                                                                      
Датум:03.11.2017.године      ПРЕДСЕДНИК 
                                     ГРАДСКОГ ВЕЋА  
                           ГРАДОНАЧЕЛНИК                                   
                                                                      Видоје Петровић,с.р. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


