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ИЗВЕШТАЈ  О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Усвојен дана 19.03.2020. године 

 

 

 

 

 

 

Редни  

број 

актив

ности 

 

 

 

 

 

 

 

Програмска 

активност 

 

 

 

Oпис реализоване 

активности 

 

 

 

 

 

 

Надлежни за 

реализацију 

активности 

 

 

 

Предвиђена 

средства 

буџетског 

фонда у 

извештајно

ј години 

 

 

 

 

 

 

Утрошена 

средства 

буџетског 

фонда 

 

 

 

Неутрошена 

средства 

буџетског 

фонда у 

извештајној 

години 

 

 

 

 

 

Извршење 

планиране 

активности 

у % 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 
1. Управљање 

заштитом 

животне 

средине и 

природних 

вредности 

(Мониторинг  

ваздуха) 

Анализа полена  

Анализа полена-постављање 

уређаја за анализу полена и 

свакодневно мерење и 

извештавање до 03.10.2019. 

године, у складу са 

расписаном јавном набавком 

и Уговором број 4-162/2019-

II  од 22.05.2020.године. 

 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору („Енолошка 

станица Вршац“ доо 

Вршац) 

 

2.000.000 1.000.000 0 50 

Управљање отпадом 

2. Уклањање 

дивљих 

депонија  са 

одвозом отпада  

Уклањање дивљих депонија 

на територији општине 

Пландиште; 

Одвоз отпада са дивљих 

депонија (конкурс 

Покрајинског секретаријата 

за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, 

Нови Сад, Уговоро о додели 

бесповратних средстава за 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

- Покрајински 

секретаријат за 

пољопривреду, 

водопривреду и 

шумарство 

2.000.000 1.000.000 0 50 



уклањање дивљих депонија 

на територији општине 

Пландиште, број 104-401-

2684/2019-05 од 12.04.2019. 

године). 

3. Управљање 

комуналним 

отпадом у свим 

месним 

заједницама 

 

Управљање комуналним 

отпадом на територији 

општине Пландиште 

(куповина 15 контејнера за 

комунални отпад) 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

 

2.500.000 522.000 

  

 

0 20,88 

Контрола и управљање отпадним водама 

4. Управљање 

отпадним 

водама 

/ / 2.500.000 / 

 

0 0 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

5. / / / / / / / 
Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 

6. Уклањање 

амброзије  
 

/ 

 

/ 500.000 0 0 0 

7. Одржавање  

зелених 

површина у 

свим месним 

заједницама 

/ / 6.500.000 0 0 0 

8. Oдржавање 

зелених 

површина  

Одржавање кошењем јавних 

површина  и 

неприступачних терена, 

поред локалних путева у 

складу са расписаном јавном 

набавком и Уговором  број                  

4-131/2019-II oд 30.04.2019.  

године. 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору EKO-SAN 

PLUS d.o.o. 

Батајнички друм 14. 

део бр. 8 Београд-

Земун 

1.800.000 1.760.831 0 97,82 

9. Подизање 

шумских 

појасева  

 

Радови на парцели број  262  

КО Пландиште: кошење, 

тањирање, заливање 

новозасађеног парка вађење 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

 

2.500.000 1.471.640 0 58,87 



старих (осушених) садница и 

садња нових 30 ком 

10. Уређење 

паркова у свим 

насељеним 

местима 

 

Кошење, уклањање сувих 

грана и стабала, садња, 

уклањање отпада у свим 

парковима на територији 

општине. 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

 

700.000 486.894 0 69,56 

11. Уређење парка 

у Великом Гају 

–споменик 

природе 

 

Уређење парка под 

заштитом природе у складу 

са Планом управљања 

Спомеником природе „Стари 

Парк у Великом Гају“ за 

период 2018-2028 године. 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

 

300.000 484.800 0 161,6 

Мере адаптације на климатске промене 

12. / / / / / / / 
Контрола и заштита земљишта 

13. / / / / / / / 
Контрола и заштита од буке 

14. / / / / / / / 
Контрола и заштита од нејоизујућег зрачења 

15. / / / / / / / 
Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

16. Дотације-

подстицаји  

Удружењима 

 

 

Планирање и реализација 

едукативних еколошких 

програма и пројеката 

Расписивање конкурса за 

удружења на територији 

општине Пландиште која се 

баве заштитом животне 

средине и спровођење 

активности од стране 

удружења: 

УСР Гргеч, Уговор број 401-

122/2019-II, 

Мото Крос клуб Велики Гај, 

Уговор број  401-110/2019-II, 

Удружење пчелара Банатска 

матица Уговор број 401-

- Општина 

Пландиште 

-Удружења: 

 УСР Гргеч, 

Мото Крос клуб 

Велики Гај, 

Удружење пчелара 

Банатска матица, 

Удружење центар за 

развој 

200.000 200.000 0 100 



111/2019-II 

Удружење центар за развој 

Уговор  број 401-109/2019-II 

Остало  

17. Tретирање 

ларви, одраслих 

и кућних форми 

комараца 

 

Tретирање ларви, одраслих 

и кућних форми комараца 

(са земље и авио тетмани) у 

складу са расписаном јавном 

набавком и Уговором број 4-

123/2017-II од 

26.05.2017.године 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору EKO-SAN 

PLUS d.o.o. 

Батајнички друм 14. 

део бр. 8  

 Београд-Земун 

3.546.000 2.946.325 0 83,09 

18. Третирање 

крпеља 

 

Третирање крпеља на јавним 

површинама (паркови, 

излетишта) у складу са 

расписаном јавном набавком 

и Уговором број 4-123/2017-

II од 26.05.2017.године 

- Општина 

Пландиште 

-Предузеће по 

Уговору EKO-SAN 

PLUS d.o.o. 

Батајнички друм 14. 

део бр. 8  

 Београд-Земун 

174.000 140.000 0 80,46 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП  ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 501-12/2020-II                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE 

Дана: 19.03.2020.године        Јован Репац, мастер економиста 

П л а н д и ш т е 

 

 


