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29.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004,
36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС) ), члана 64. тачка 2. Статута општине
Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 7. Oдлуке о
оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Пландиште („Сл.лист Општине Пландиште“,
број 8/2010), по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број 401-00-00320/2016-09 од 22.02.2016. године на предлог Програма коришћења
средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на
територији општине Пландиште за 2016. годину, Општинско веће општине Пландиште на седници
одржаној 14.03.2016. године донело је

ПР ОГ РАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА
2016. ГОДИНУ

I

Намена Програма

1. Законом о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и 36/2009 –
и др. закон и 43/2011 – одлука УС) уређује се интегрални систем заштите животне средине односно
остварују права човека на живот и развој у здравој средини, а самим тим и уравнотежен однос
привредног развоја и животне средине.
Скупштина општине Пландиште је у оквиру својих надлежности утврђених законом донела
Стратегију одрживог развоја општине Пландиште за период 2014. - 2020. година у оквиру које се налазе
Акциони планови за област заштите животне средине.
2. На основу Акционих планова доноси се Програм којим се планирају средства за израду и
реализацију планова, програма, пројеката и других активности заштите и унапређења животне
средине у општини Пландиште за 2016. годину.
Намена и начин коришћења средства буџетског фонда на годишњем нивоу дефинише се
доношењем Програма коришћења средства буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији општине Пландиште за буџетску годину ( у даљем тексту:
Програм).
II Програм коришће ња средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2016. годину
1. Овим Програмом утврђује се: циљ , мера, активности, намена и начин коришћења
средства Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на
територији општине Пландиште (у даљем тексту: Буџетски фонд) планираних у буџету општине
Пландиште за 2016. годину.
2. За реализацију Програма планирана су средства у буџету општине Пландиште за 2016.
годину путем Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Пландиште, која ће бити
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обезбеђена према одредбама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине
(„Службени лист општине Пландиште", бр. 5/2013) и накнаде за загађивање животне средине, у
износу од 7.763.005,00 динара, као и од донација осталих нивоа власти.
Пренета средства из претходне године у износу од 2.986.995,00 динара користиће се за
пројекте који нису реализовани, а предвиђени су програмом у 2015. години и настављају се у 2016.
години.
Доношењем Одлуке о буџету за 2016. годину наставиће се реализација програмских
активности наведених у овом Програму у висини средстава планираних Одлуком за ове намене.
3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине; подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма у вези управљања отпадом; програма заштите и развоја природних
добара; програма у области комуналних делатности; научноистраживачких програма и пројеката;
едукације и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисања и објављивањa
података о стању животне средине; као и других активности од значаја за заштиту животне средине
у општини и то:
4. Средства Буџетског фонда из тачке 2 овог Програма користиће се наменски за
финансирање обавеза општине Пландиште утврђених законом, Стратешким акционим планом
заштите и унапређења животне средине на територији општине Пландиште за период 2014. 2020. године.
III Начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне
средине
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2016. годину (и
ранијих година), дефинисани су субјекти надлежни за спровођење Програма.
2. Према овом Програму то су: Општина Пландиште, ЈП „Полет“, који у свом годишњем
програму пословања, преузима обавезу реализације конкретних пројеката, програма и активности
из Програма коришћења средства Буџетског фонда за 2016. годину и исте детаљније разрађују кроз
своје програме, као и Месне заједнице.

IV Програм активности по областима у 2016 години:
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V Финансирање или суфинансирање активности из тачке IV овог Програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине и на основу накнаде за загађивање животне средине на територији
општине Пландиште.
VI Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Пландиште
утврђује приоритетне активности.
VII Средства из тачке II овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из
других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
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VIII Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне средине
Општинске управе општине Пландиште.
IX Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
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