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6.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС , 14/2016 и
76/2018), члана 59. тачка 5. Статута општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ број
30/2018), члана 7. Oдлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, број 8/2010), по претходно прибављеној сагласности
Министарства заштите животне средине, број 401-00-00035/2019-02 од 17.01.2019. године на
предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма, пројеката
и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. годину, дана
29.01.2019. године, Председник општине Пландиште, утврђује

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА,
ПРОЈЕКАТА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I Намена Програма
1. Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/20162016 и 76/2018) 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, као и Локални План управљања отадом
општине Пландиште за период 2017- 2027. година у оквиру ког се налазе Акциони планови за
област управљања отпадом.
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 2019. 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).
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II Програм коришћења сре дстава буџетског фонда за финансирање програма, пројеката и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. 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 2019. годину.
2. За реализацију Програма планирана су средства Одлуком о буџету општине Пландиште за
2019. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 29/2018), која ће бити 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, као и од донација
осталих нивоа власти у износу од 25.720.000,00 динара.
Доношењем Одлуке о буџету за 2019. годину наставља 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.
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
година.
III Начин коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма, пројеката и
планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2019. 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 које усваја Скупштина општине, преузима обавезу реализације конкретних пројеката,
програма и активности из Програма коришћења средства Буџетског фонда за 2019. годину и исте
детаљније разрађују кроз своје програме.

IV Програм активности по областима у 2019. години:
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Програмске актиности

Носиоци
активности

УПРАВЉАЊЕ
ВРСТАМА ОТПАДА

ОСТАЛИМ Општина
Пландиште
- ЈП
-Одвоз отпада
--Предузећа по
Уговору
-Уклањање дивљих депонија и -Остали нивои
набавка специјализоване машине за власти:
уклањање отпада
Министарство,
Покрајински
секретаријат
-УПРАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИМ Општина
ОТПАДОМ
Пландиште
- ЈП
-Управљање комуналним отпадом у -Остали нивои
свим месним заједницама
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
-Уклањање
амброзије
(поред
путева, на запуштеним површинама).
-Доношење Програма сузбијања
амброзије, мапирање подручја.

Општина
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
властиМинистарство,
-Одржавање зелених површина у Покрајински
свим месним заједницама
секретаријат
-Кошење

Финансијска
средства Буџет
Општине
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Циљ

Одрживо
управљање
осталим
500.000,00 врстама отпада
2.000.000,00

- Спровођење
редовних мера
на територији
2.500.000,00 града/општине
и
испуњење
обавеза
у
складу
са
законима

Индикатори
1.Број
очишћних
дивљих депонија.
2.
Количина
прикупљеног
осталог отпада на
територији општине.
3.Специјализована
машина
за
уклањање дивљих
депонија.
1.Број
извршених
контрола
или
надзора
мера
поступања
са
отпадом у складу са
Законом
о
управљању отпадом
2.Број спроведених
мерења
количина
комуналног отпада
у складу са Законом
о
управљању
отпадом
3.Број
судова
(канти, контејнера,
опреме...)
за
сакупљање отпада.
4.
Опремa
за
сакупљање,
транспорт и третман
комуналног отпада.
5.Проценат
средстава
издвојених
из
буџета.

1. Број оболелих од
Максимална
алергија.
могућа
2. Површине са
500.000,00 покривеност
којих је уклоњена
насеља
и амброзија.
територије
3. Програм.
услугама
4.Број m² јавних
уређења
и зелених површина на
одржавања
којима се уређује и
6.500.000,00 зеленила
одржава
зеленило у односу
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-Набавка специјализованих машина
и уређаја
Oдржавање зелених површина –
Пландиште, МЗ (јавне површине,
неприступачни терени)

4.

5.

6.

УПРАВЉАЊЕ
ВОДАМА

ОТПАДНИМ Општина
Пландиште
- ЈП
-Управљање
и
пречишћавање -Остали нивои
отпадних и канализационих вода
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
ПОДИЗАЊЕ ШУМСКИХ ПОЈАСЕВА Општина
-Подизање шумских појасева
Пландиште
- ЈП
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
-Уређење паркова у свим насељеним Општина
месетима
Пландиште
- ЈП
-Уређење парка у Великом Гају – -Остали нивои
споменик природе
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-ТРЕТИРАЊЕ ЛАРВИ, ОДРАСЛИХ
И КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
Општина
(Доношење Плана сузбијања комараца) Пландиште
- ЈП
- ТРЕТИРАЊЕ КРПЕЉА
-Предузећа по
(Доношење
Плана сузбијања Уговору
крпеља)
-Остали нивои
власти:
Министарство,
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-Смањење
на укупан број.
броја оболелих
од алергија
Повећање
1.800.000,00 уређених јавних
зелених
површина
и
унапређење
постојећих
јавних зелених
површина.
Адекватан
квалитет
2.500.000,00 пружених
услуга
одвођења
отпадних вода

Број интервенција
на канализационој
мрежи.

Ефикасно
Површина
управљање
подигнутих шумских
2.500.000,00 пољопривредн појасева у ha.
им земљиштем
у
државној
својини
700.000,00 -Ефикасно
Површина уређених
уређење
паркова у ha.
паркова у свим
300.000,00 насељеним
местима
и
уређење
споменика
природе;
- Заштита и
очување
животне
средине.
-Унапређење
заштите
од
3.546.000,00 заразних
и
других
болести
које
174.000,00 преносе
животиње
-Смањење

1.Третиране
површине
за
сузбијање глодара и
инсеката у ha.
2. План.
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Покрајински
секретаријат

7.

8.

-ДОТАЦИЈЕ-ПОДСТИЦАЈИ
Удружењима

-Општина
Пландиште
-Удружења
Планирање
и
реализација -Остали нивои
едукативних еколошких програма и власти:
пројеката
Министарство,
Покрајински
секретаријат

-УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
И
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
Специјализоване
услуге
(Мониторинг земљишта, воде, буке и
ваздуха)
Анализа полена

УКУПНО

-Општина
Пландиште
-Предузећа по
Уговору
-Остали нивои
власти:
Министарство,
Покрајински
секретаријат
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бројности
штетних
организама
(глодара,
крпеља,
комараца...) на
подручју
општине
-Едукативни
1. Пројекат
200.000,00 рад на свим
нивоима
образовних
институција
-У
широј
јавности
стварати
представу
о
значају
ових
пројеката
и
потреби
њихове
реализације.
Број урађених 2. Број урађених
мониторинга
мониторинга
3.Измерене
2.000.000,00 -Смањење
вредности
емисије
и загађујућих
имисије
супстанци
испод
штетних гасова нивоа МДК.
у свим другим 4.
Концентрације
областима
полена,
сумпорванпривредне
диоксида, азотних
делатности
оксида,
чађи,
угљен- моноксида и
осталих загађујућих
супстанци
испод
ГВИ
у
свим
периодима године.
25.720.000,00
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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.
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.
Овај програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 501-33/2018-II
Дана: 29.01.2019. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Joван Репац, мастер економиста с.р.

