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74.
______________
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) и члана
6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бач („Сл. лист општине
Бач“, бр. 3/2010) и сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-0000418/2015-09 од 23. фебруара 2015. године, Општинско веће општине Бач на својој 40. седници
одржаној 17. априла 2015. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем
тексту: Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које
се током 2015. године планирају у области заштите и унапређивања животне средине.
2. За реализацију Програма планирају се укупна средства у износу од 2.700.000,00 динара и то:
- средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине и накнада за загађивање
животне средине у укупном износу од 1.500.000,00 динара.
- пренета средства из претходне године 1.200.000,00 динара
3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:
I Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте који доприносе битном
смањењу загађивања животне средине .................. 2.450.000,00 динара
1.

Заштита површинских вода

2.450.000,00

Планирају се радови на заштити површинске воде језеро
“Провала” у катастарској општини Вајска. Радови на
реализацији овог пројекта обухватају сакупљање отпада,
чишћење и измуљавање.
Уколико буде потребно Општинска управа Општине Бач ће предлагати и спроводити мере
заштите животне средине у ванредним ситуацијама.
II Програме контроле квалитета, анализа и праћење стања животне средине у општини
(мониторинг) ............................. 230.000,00 динара

1.

праћење квалитета ваздуха
Праћење квалитета ваздуха у на територији општине Бач,
обухвата континуирану контролу и управљање квалитетом
ваздуха кроз систем мониторинга и одржавања базе података о
квалитету ваздуха. Овим се обезбеђује испитивање и контрола
нивоа загађености ваздуха, затим детекција повећаних
концентрација загађујућих материја, утврђивање тренда и
транспорта загађујућих материја, анализа утицаја извора
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загађивања ваздуха на квалитет ваздуха.
2.

праћење квалитета површинских вода

30.000,00

Контрола површинских вода на територији општине Бач је
планирана за канал Дунав Тиса Дунав и језеро Провала.
Mониторинг је основа за добијање информација о квалитету
воде водотокова. Посебна улога мониторинга је заштита воде
као природног ресурса и њеног коришћења за водоснабдевање,
спорт, рекреацију и др. Испитивање квалитета воде обухвата
органолептичка својства воде, физичко – хемијске,
микробиолошке параметре.

Реализацију наведених праћења и мерења вршиће овлашћене стручне организације са којима се
потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим прописима.
III Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине и повећање
енергетске ефикасности..... 15.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине,
Општинске управа, Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове ће у
сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима, семинарима,
скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине.
IV Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине....
5.000,00 динара
У цињу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, штампаће се флајери и
публикације. Обавештаваће се јавност о стању животне средине и путем средстава јавног
информисања.
4. Финансирање односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности
од прилива средстава прикупљеним у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине на територији општине Бач, односно прилива наменски уступљених средстава у
складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), односно
Одлуком о буџету општине Бач за 2015. годину као и евентуалних донација намењених заштити
животне средине.
5. Када се прилив не оствари у планираном износу, председник општине Бач утврђује
приоритетне активности, на предлог Одељења.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу општине Бач“.
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