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31.
На основу члана 160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”,
бр. 101/2015) и члана 40. став 1. тачка 69. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште”, бр.
30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.03.2019. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом планирају се приходи који ће бити остварени од накнаде за коришћење минералних
сировина на подручју општине Пландиште, као и план коришћења тих средстава.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Програма ће се користити за унапређење услова живота локалне заједнице, а
посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота,
на који сагласност даје надлежни орган Aутономне покрајине Војводине.
Члан 3.
За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом
накнаде за коришћење минералних сировина на територији општине Пландиште за 2019. годину у износу од
4.000.000,00 динара, заједно са пренетим средствима из 2018. године.
Члан 4.
Средства из члана 3. овог Програма користиће се за:
Санација пречистача отпадних вода насеља Пландиште у износу од 2.000.000,00 динара.
Уређење каналских мрежа за одводњавање атмосферских вода на територији општине
Пландиште у износу од 1.000.000,00 динара
Изградња зона непосредне санитарне заштите изворишта за водоснабдевање насељених
места на подручју Oпштине у износу од 1.000.000,00 динара.
Члан 5.
Финансирање односно суфинансирање активности предвиђене овим Програмом вршиће се у складу са
приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина на територији
општине Пландиште.
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Члан 6.
Уколико се планирани приходи не остварују, овлашћује се председник општине Пландиште да утврди
приоритетне активности.
Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта односно активности даје председник општине.
Члан 7.
Сагласнос на овај Програм након усвајања истог на седници Скупштине општине Пландиште, даје
надлежни орган Аутономне покрајине Војводине.
Члан 8.
Програм ступа на снагу даном добијања сагласности од стране надлежног органа Аутономне покрајине
Војводине, а објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.
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