На основу члана 68. став 1. и члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број
135/04, 36/09, 36/06 – др закон и 72/09 – др закон), члана 6. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне
средине („Сл. гласник општине Србобран“ број 08/2012), члана 5. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Србобран („Сл. лист општине Србобран“ број 01/2010), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском
већу („Сл. лист општине Србобран“ број 10/2008) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Србобран
(„Сл. лист општине Србобран“ број 2/2009), по прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине.број: 401-00-306/1/2013 од 01.04.2013. године, Општинско веће општине Србобран, на 13. седници,
одржаној дана 12.04.2013. године, донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим Програмом утврђују се расподела, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Србобран (у даљем тексту: Фонд) намењених за реализацију планова, програма, пројеката
и других активности у области заштите и унапређења животне средине на тероторији општине Србобран за 2013.
годину.
Члан 2.
Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у укупном износу од 12.493.088,14 динара, оствариће се по
Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Србобран и дела средстава по
основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то од:
 посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине 4.000.000,00 динара
 накнаде за загађивање животне средне 2.500.000,00 динара
 пренети износ неутрошених средстава из 2012. године 5.993.088,14 динара
Члан 3.
Средства Фонда из члана 2. овог Програма, у складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним законима
из области заштите животне средине, користиће се наменски за финансирање:
 подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката;
 програми и пројекти праћења стања животне средине;
 програма заштите и развоја заштићених природних добара;
 образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;
 друге активности од значаја за заштиту животне средине;
 трошкова реализације програма.
Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти...................................10.803.088,14 динара
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на следеће:
 Санирање дивљих депонија
 Редовно уклањање дивљих депонија на територији читаве општине.
 Биолошки третман комараца и крпеља.
 Биолошки третман амброзије.

 Набавка опреме за сакупљање отада (типизиране посуде, контејнери)
 Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина по свим
насељеним местима у општини.
 Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине,
у сарадњи са републичким и покрајинским органима.
 Озелењавање школских дворишта и слободних јавних површина по свим Месним заједницама
општине.
 Остали превентивни и подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба.
За реализацију наведених програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и организацијама и
установама, након спроведеног одговарајућег поступка.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона и у
сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине.
Програми и пројекти праћења стања животне средине....................................................200.000,00 динара
у 2013. години планира се контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о заштити
животне средине (Мониторинг: чланови 69. до 73 „Сл. гласним РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон и 72/09 – др.
закон), и посебним законима, и то:
 Инспекцијско мерење комуналне буке, у складу са општинском Одлуком о мерама и заштити од буке
 Ванредна мерења у случајевима хемијског акцидента
 Мерење посебне намене и мерење у ванредним ситуацијама.
За реализацију наведених мерења и испитивања потписиваће се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама, у складу са прописима.
Програми заштите и развоја заштићених природних добара..........................................650.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на територији
општине Србобран, на начин који ће омогућити њихово очување. Планира се набавка опреме за чуварску службу, у
сврху заштите аутохтоних врста флоре и фауне.
Наведени програми реализоваће се у сарадњи са осталим стручним организацијама, и заинтересованим
странама.
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине.............700.000,00 динара
У циљу популаризације заштите животне средине и подизања нивоа свести о проблематици исте, Одељење
за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животе средине ће, самостално или у сарадњи са другим
субјектима организовати или учествовати у следећим активностима:
 Акција сакупљања електричног и електронског отпада на територији читаве општине, у сарадљи са
основним школама.
 Конкурс за израду општинског постера за јачање еколошке свести, на којем ће учествовати деца
узраста од 6 до 12 година. Штампање победничког цртежа на постере и флајере.
 Штампање едукативног материјала
 Обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете Земље, Светски дан заштите животне
средине, сајмови заштите животне средине, Дан Парка природе „Бељанска бара“..)
 Организовање едукативних еколошких програма за децу школског узраста, кроз еколошке школе и
курсеве.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а на
основу поднетих захтева надлежних институција са територије општине Србобран, као и надлежног одељења
Општинске управе Србобран.

Друге активности од значаја за заштиту животне средине..............................................140.000,00 динара
У смислу осталих активности значајних за заштиоту животне средине Програмом се предвиђају следеће:

 Обезбеђивање суфинансирања за учешће на домаћим и међународним конкурсима у областима
заштите животне средине.
 Финансирање пројеката невладиних организација које делују у области жаштите и очувања животне
средине, на територији општине; са акцентом на едукацију.
 Благовремено, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине, преко
средстава јавног информисања.
 Остале активности, које нису посебно наведене у оквиру овог Програма, а укаже се потреба током
2013. године.
Члан 4.
Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу, расходи ће
се остваривати по приоритетима које утврди Председник општине Србобран, и то: обавезе утвршене законом и раније
преузете уговорне обавезе.
У циљу рационалног коришћења финанскијских средстава, решењем Председника општине Србобран у
члану 3. могу се вршити промене у намени финанскијских средстава.
Члан 5.
Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање права и обавеза корисника
средстава.
Члан 6.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Србобран“.
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