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147.
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), члана 64. став 1. тачка 2. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 7. Oдлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 8/2010), по претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-00122/2017-09 од 22.05.2017. године, Општинско веће
Општине Пландиште, на седници одржаној 22.06.2017. године, донело је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И
ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017 .
ГОДИНУ
У Програму коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне
средине на територији општине Пландиште за 2017 . годину („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 7/2017):
У делу II Тачка 2 речи „у износу од 16.400.000,00 динара“ замењују се речима „у износу од 18.463.110,00
динара“
У делу IV Програм активности по областима у 2017. години у Тачки 3 Финансијска средства – Буџет
општине износ „1.500.000,00” замењује се износом од „3.095.110,00”
У делу IV Програм активности по областима у 2017. години у Тачки 6 после:

Р.
бр.
6.

Пројекти
- Управљање заштитом
животне средине и
природних вредности
Специјализоване услуге
(Мониторинг загађености
земљишта, воде и
ваздуха)
Израда катастра загађивач

Носиоци
активности
-Општина
Пландиште
- Остали нивои
властиМинистарство,
Покрајински
секретаријат

Финансијска
средства Буџет
Општине
50.000

Циљ

Индикатори

-Смањење
емисије и имисије
штетних гасова у
свим
другим
областима
ванпривредне
делатности

1.Измере
не вредности
загађујућих
супстанци
испод нивоа
МДК.
2.
Концентрације
сумпордиоксида,
азотних оксида,
чађи, угљенмоноксида и
осталих
загађујућих
супстанци
испод ГВИ у
свим
периодима
године.
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- Формирање катастра
потенцијалних загађивача на
подручју истраживања.

-Општина
Пландиште
-ЈП
-Остали
нивои
властиМинистарство,
Покрајински
секретаријат

468.000,00
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- испуњеност
обавезе
у
складу
са
Законом.

- Елаборат о
формирању
катастра
потенцијалних
загађивача на
подручју
истраживања .

додаје се:
У делу IV Програм активности по областима у 2017. години, у табели у делу УКУПНО износ
„16.400.000,00” замењује се износом од „18.463.110,00”.
Ову Измену Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017 . годину објавити у „Службеном
листу општине Пландиште“.
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