
Образац 1 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Усвојен дана 19.03.2020. године 

 

 

 

 

 

 

Редни  

број 

актив

ности 

 

 

 

 

 

 

 

Програмска 

активност 

Сагласност 

министарств

а заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма 

(датум и број 

сагласности) 

 

 

 

 

 

 

 

Детаљан опис 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ 

активности 

 

 

 

 

 

 

Надлежни за 

спровођење  

Програмске 

активности 

 

 

 

Финансијск

а средства 

потребна за 

реализациј

у 

предвиђене 

активности 

 

 

 

 

Извор 

средстава 

финансира

ња 

 

Износ 

одобрених 

средстава 

за ову 

активност 

у 

претходно

ј години  

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 
1. Мониторинг 

ваздуха 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Спровођење 24 

часовног 

мониторинга ваздуха 

30 дана према 

програму 

Унапређење 

квалитета 

животне 

средине 

- Општина 

Пландиште 

-Завод за јавно 

здравље 

 

300.000 
 

Општина 

Пландиште 
300.000  

2. Анализа полена 401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Анализа полена-

постављање уређаја 

за анализу полена и 

свакодневно мерење 

и извештавање 

Смањење броја 

оболелих од  

алергија 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

 

1.500.000 Општина 

Пландиште 

 

1.500.000 

Управљање отпадом 

3. Уклањање 

дивљих 

депонија  

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Уклањање дивљих 

депонија на 

територији општине 

Пландиште према 

Плану 

Одрживо 

управљање 

осталим 

врстама отпада, 

повећан 

проценат 

очишћених 

дивљих 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

1.000.000 Општина 

Пландиште 
 

Покрајински 

секретаријат 

2.000.000 



депонија  секретаријат 

4. Одвоз отпада 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Одвоз отпада са 

дивљих депонија и 

одвоз анималног 

отпада 

Одрживо     

управљање  

осталим 

врстама отпада 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

500.000 Општина 

Пландиште 

 
Покрајински 

секретаријат 

500.000 

5. Управљање 

комуналним 

отпадом у свим 

месним 

заједницама 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Управљање 

комуналним отпадом 

на територији 

општине Пландиште, 

прикупљање и одвоз 

отпада 

Спровођење  

редовних  мера 

на територији 

општине и 

испуњење 

обавеза у 

складу са 

законима 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

500.000 Општина 

Пландиште 

2.500.000 

Контрола и управљање отпадним водама 

6. /        

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

7. /        

Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине 

8. Уклањање 

амброзије  
 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Кошење амброзије и 

спровођење мера 

сузбијања амброзије 

према Плану (поред 

путева, на 

запуштеним 

површинама) 

 

-Смањење 

броја оболелих 

од  алергија 

 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

1.800.000 Општина 

Пландиште 

500.000 



9. Oдржавање 

зелених 

површина  

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Одржавање кошењем 

јавних површина  и 

неприступачних 

терена, поред 

локалних путева 

Повећање 

уређених 

јавних зелених 

површина и 

унапређење 

постојећих 

јавних зелених 

површина. 

 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

 

3.600.000 Општина 

Пландиште 

1.800.000 

10. Подизање 

шумских 

појасева  

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Подизање шумских и 

парковских 

површина у 

грађевинском и 

ванграђевинском 

реону на парцелама 

предвиђеним за те 

намене 

Ефикасно        

управљање 

пољопривредн

им земљиштем   

у   државној 

својини 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

8.745.761 Општина 

Пландиште 

 

Покрајински 

секретаријат 

 

Министарств

о 

2.500.000 

11. Уређење 

паркова у свим 

насељеним 

местима 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Кошење, уклањање 

сувих грана и 

стабала, садња, 

уклањање отпада у 

свим парковима на 

територији општине 

-Ефикасно 

уређење 

паркова у свим 

насељеним 

местима; 

- Заштита и 

очување 

животне 

средине. 

 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

500.000 Општина 

Пландиште 
700.000 

12. Уређење парка 

у Великом Гају 

–споменик 

природе 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Уређење парка под 

заштитом природе у 

складу са Планом 

- Заштита и 

очување 

животне 

средине. 

 

- Општина 

Пландиште 

- ЈП 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

 

800.000 Општина 

Пландиште 

  

Покрајински 

секретаријат 

300.000 



Мере адаптације на климатске промене 

13. / 

 

       

Контрола и заштита земљишта 

14. Контрола 

плодности 

обрадивог 

пољопривредно

г земљишта на 

територији 

општине на 

регистрованим 

пољопривредни

м газдинствима 

/ Испитивање узорака 

земљишта на 

пољопривредном 

земљишту (контрола 

плодности и 

утврђивање штетних 

материја у 

земљиштима) 

Стварање услова 

за развој и 

унапређење 

здраве 

пољопривредне 

производње 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

-Остали нивои 

власти: 

Министарство, 

Покрајински 

секретаријат 

500.000 Општина 

Пландиште 
/ 

Контрола и заштита од буке 

15. Спровођење 

мониторинга 

буке 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Спровођење 24 

часовног 

мониторинга буке 

према програму 

Унапређење 

квалитета 

животне 

средиине 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

 

200.000 Општина 

Пландиште 
200.000 

Контрола и заштита од нејоизујућег зрачења 

16. /        

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

17. Дотације-

подстицаји  

Удружењима 

 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

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 

Едукативни рад 

на свим нивоима 

образовних 

институција  

 

У широј 

јавности 

стварати 

представу о 

значају ових 

пројеката и 

потреби њихове 

реализације. 

- Општина 

Пландиште 

-Удружења 

 

200.000 Општина 

Пландиште 
200.000 



удружења 

Остало  

18. Tретирање 

ларви, одраслих 

и кућних форми 

комараца 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Tретирање ларви, 

одраслих и кућних 

форми комараца (са 

земље и авио 

тетмани) у складу са 

расписаном јавном 

набавком  

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

 

5.900.000 Општина 

Пландиште 
3.546.000 

 

19. Третирање 

крпеља 

 

401-00-

483/20-02 од 

23.04.2020 

Третирање крпеља на 

јавним површинама 

(паркови, излетишта) 

Унапређење 

заштите од 

заразних и 

других болести 

које преносе 

животиње 

- Општина 

Пландиште 

-Предузећа по 

Уговору 

 

180.000 Општина 

Пландиште 
174.000 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП  ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 501-1/2020-II                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE 

Дана: 19.03.2020.године        Јован Репац, мастер економиста 

П л а н д и ш т е 

 


