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Бесплатан примерак

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09
- др. закон, 72/09 - др. Закон, 43/11 – одлука УС, 14/16 и 95/18 др. закон и 95/18 др. закон) члана 7. Одлуке о оснивању
буџетског фонда за заштиту животне средине општине Алексинац (''Службени лист општине Алексинац'' бр. 10/09 и 22/12
– измена) и члана 69. став 1. тачка 24) Статута општине Алексинац (''Службени лист општине Алексинац'' бр. 29/18), по
претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине, Републике Србије бр. 401-00-00285/202002 од 25.02.2020.године, Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној дана 11.03.2020. године доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и начин коришћења средстава из Буџетског фонда за заштиту
животне средине за приоритетне активности у области заштите и унапређивања животне средине на територији општине
Алексинац, чија је реализација у 2020. години планирана Програмом заштите животне средине за период 2018. – 2028.
године са петогодишњим акционим планом за спровођење приоритетних активности (усвојен 27. јуна 2018. године I број:
5010-23), a које су у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон, 72/09 - др. Закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 95/18 др. закон и 95/18 др. закон), чланoм 81. Закона о управљању
отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/09, 88/10, 14/16 и 96/18 др. закон) и другим посебним законима из области заштите
животне средине.
Члан 2.
За реализацију Програма планирају се средства која ће се користити преко рачуна буџета општине Алексинац и то
у следећим износима:
-приход из буџета ………………………………………………………………......... 2,500,000 дин.
-нераспоређени вишак прихода из ранијих година ……………………..……......... 2,096,593 дин.
Свега:
4,596,593 дин.
Члан 3.
Овај Програм укључује следеће активности распоређене у члану 12. раздео 4, Програм 6: Заштита животне средине,
Одлуке о буџету општине Алексинац за 2020. годину:

2.000.000

Приходи из
Буџета
Нераспор.
из ранијих
год.

Економска
класифика
ција

Уклањање неуређених депонија по налогу надлежног
органа
Наставак редовне активности која се извршава преко
ЈКП ''Комуналне услуге'' Алекснац.
Активност предвиђена Акционим планом у Програму 20
(Отпад): 20.6.1.
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Свега
за
програмску
активност

2.000.000

1

424 Специјал.
услуге

Позиција у
Програму
Позиција у
Буџету

Програмска класификација: 0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Функција: 510 Управљање отпадом
Назив и опис
Износ

4.596.593
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Организација пражњења посуда за одлагање отпада
на обалама водотокова
Наставак активности на организацији пражњења
обезбеђених посуда које су постављене на
карактеристичним локацијама уз водотоке где
становништво врши неконтролисано одлагање отпада
(неколико локација на реци Моравици у Алексинцу,
једна на Сухотничком потоку у насељу Житковац и
друго).
Активност је у вези са Програмом 20 (Отпад): 20.9.1.
(унапређење управљања отпадом) и опште са
Програмом 3 (заштита и управљање водним ресурсима)
Акционог плана

2.096.593

Израда пројектно техничке документације за избор и
уређење локација за постављање заједничких
контејнера у насељима
Активност предвиђена Акционим планом у Програму 20
(Отпад): 20.7.1.

500.000
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Члан 4.
Финансирање наведених активности вршиће од обезбеђених ненаменских средстава буџета општине Алексинац
и нераспоређеног вишка 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), која је престала
да важи 1. марта 2019. године.
Члан 5.
У случају да се у току године приходи буџетског фонда за заштиту животне средине општине Алексинац значајно
увећају успостављањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине у складу са Законом о накнадама за
коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/18) и Уредбом о критеријумима за одређивање активности које
утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности,
износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на
животну средину ("Службени гласник РС", бр.86/19), Oпштинско веће ће се обратити Министарству заштите животне
средине захтевом за сагласност на предлог измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2020. годину.
Члан 6.
Овај програм објавити у ''Службеном листу општине Алексинац''.
II/01 Број: 5010-7/2020
У Алексинцу, 11.03.2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
Председник
Ненад Станковић, с.р.

Садржај:
Рег.бр.
1.
2.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине...............................................................................228
Садржај...................................................................................................................................................................................................229

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.:
018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине
Алексинац.

