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Бесплатан примерак

На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09,
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС) члана 7. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Алексинац (''Сл. лист општине Алексинац'' бр. 10/09 и 22/12 – измена) и члана 72. Статута
општине Алексинац (''Сл. лист општине Алексинац'' бр. 8/08 и 7/13 - измена), по претходно прибављеној сагласности
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Републике Србије бр. 401-00-237/2014-01 од 04.03.2014.
године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 10.03.2014. године доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђују се планирани приходи и начин коришћења средстава из Буџетског фонда за заштиту
животне средине за активности које се у 2014. години планирају у области заштите и унапређивања животне средине на
територији општине Алексинац, у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04,
36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС), члана 81. Закона о управљању отпадом ("Службени
гласник РС", бр.36/09 и 88/10) и другим посебним законима из области заштите животне средине.
2. За реализацију Програма планирају се средства која ће се користити преко рачуна буџета општине Алексинац и
то у следећим износима:
-из накнаде за заштиту и унапређење животне средине ..............................................................................10 000 000,00 дин.
-суфицит..............................................................................................................................................................1 100 000,00 дин.
Укупно.......................................................................11 100 000,00 дин.
Овај Програм укључује следеће активности:
I

ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.

Израда Плана управљања отпадом на територији општине Алексинац са пописом неуређених депонија
(трошкови обраде и штампања и накнада за чланове радне групе) ......................................укупно 150 000,00 дин.

II ОРГАНИЗАЦИЈА, СУФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ АКЦИЈА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОВРЕМЕНИХ И СЕЗОНСКИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ
КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
1.

Финансирање набавке врећа, рукавица и другог материјала за потребе извођења волонтерских акција чишћења
и уређења дивљих сметлишта, неформалних излетишта, шума, паркова и других зелених површина на
територији општине Алексинац које ће организовати Општина Алексинац ....................................................
укупно 100 000,00 дин.

2.

Финансирање извођења радова на уклањању неуређених депонија и сметлишта на територији општине
Алексинац по предлогу органа надлежног за заштиту животне средине (извршилац ЈКП ''Комуналне услуге''
Алексинац и/или други по уговору) ......................................................................................укупно 1 000 000,00 дин.

3.

Финансирање набавке садног материјала за заштиту локација неуређених депонија и дивљих сметлишта
очишћених волонтерским акцијама и радовима на уклањању неуређених депонија и сметлишта које ће
организовати Општина Алексинац ............................................................................................укупно 340 000,00 дин.

4.

Суфинансирање сезонског чишћења и уређења меморијалних места Шуматовац, Делиград и Горњи Адровац
(извршилац општинска Организација за туризам и спорт "ОТИС" Алексинац) ....................укупно 60 000,00 дин.

5.

Суфинансирање реализације активности из Програма одрживог функционисања плаже на Бованском језеру за
2014. годину који усваја општинска Организација за туризам и спорт ''ОТИС'' Алексинац уз сагласност
Општинског већа општине Алексинац, а које се односе искључиво на организацију управљања чврстим
отпадом са плаже и отпадним водама у току сезоне и озелењавање плажа (извршилац општинска Организација
за туризам и спорт ''ОТИС'' Алексинац) .................................................................................. укупно 800 000,00 дин.
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6.

Финансирање акције сузбијање крпеља на локацијама где се одржавају кампови и радионице из области
заштите животне средине, настава у природи и фреквентне зелене површине по предлогу органа надлежног за
заштиту животне средине (извршилац овлашћена организација за ДДД по уговору) .........укупно 200 000,00 дин.

7.

Финансирање пројеката невладиних организација са територије општине Алексинац по јавном конкурсу који
ће организовати буџетски фонд за заштиту животне средине Општине Алексинац за пројекте у области
заштите животне средине ..........................................................................................................укупно 300 000,00 дин.

III ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
1.

Обезбеђивање контејнера за прикупљање комуналног отпада за потребе проширења територије за
огранизовано прикупљање комуналног отпада у складу са Одлуком о комуналном уређењу општине Алексинац
.................................................................................................................................................... укупно 5 000 000,00 дин.

2.

Обезбеђивање земљишта за изградњу трансфер станице и рециклажног центра за потребе успостављања
регионалног система управљања отпадом............................................................................ укупно 2 000 000,00 дин.

3.

Учешће у суфинансирању пројекта ''Регионални центар за управљање отпадом Келеш – ЈПП'' према уговору о
реализацији
и
суфинансирању
склопљеном
са
Регионалном
развојном
агенцијом
Југ
.....................................................................................................................................................укупно 1 029 677,00 дин.

IV ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Реализација обавеза јединице локалне самоуправе у области праћења стања животне средине и ванредних мерења за
којима се укаже потреба из области:

праћење квалитета ваздуха, површинских и подземних вода и земљишта

праћење и прогноза аерополена,

праћење нивоа комуналне буке, нејонизујућих и јонизујућих зрачења
………………………………………………..………..........................................................................укупно 120 323,00 дин.
УКУПНА СРЕДСТВА ......................................................................................................................................11 100 000,00 дин.
3. Финансирање, односно суфинансирање наведених активности вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине
Алексинац (''Сл. лист општине Алексинац''. бр. 4/10, 1/11, 10/11 и 16/13), односно прилива наменски уступљених
средстава у складу са Законом о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон и 43/11 – одлука УС'').
4. У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Oпштинско веће ће утврдити приоритетне активности.
5. Овај програм објавити у ''Службеном листу општине Алексинац''
II/01 Број: 5010-6
У Алексинцу 10.03.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
САДРЖАЈ
Рег.бр.
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