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На основу члана 100. Закона о
заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 36/09, 36/09др. закон, 72/09-др. закон и 43/2011
одлука Уставног суда ), члана 7. Одлуке
о буџетском фонду за заштиту животне
средине Општине Баточина (''Службени
гласник Општине Баточина'', број
6/2009), члана 3. Одлуке о буџету
Општине Баточина за 2013. годину (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр. 12/12),
члана
43.
Пословника
о
раду
Општинског већа општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина'', број
8/12), а уз сагласност Министарства
енергетике, развоја и заштите животне
средине број 401-00-00396/2012-01 од
09.01.2013. године, Општинско веће
општине Баточина на седници одржаној
дана 14.03.2013. године, донело је

1.

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине
Баточина, у 2013. години, планирана су
Одлуком о буџету општине Баточина за
2013. годину, функција 500, позиција
124, 125, 126 и 127 (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр.12/12).
У складу са напред наведеним,
средства ће се користити на следећи
начин:

КОНТРОЛА И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

-

унапређење система управљања отпадом – ЈКП ''7. јули'' Баточина

200.000 д.

-

унапређење система одржавања зелених површина и изградња нових

200.000 д.

-

уништавање амброзије на територији општине Баточина

50.000 д.

-

повремена циљана мерења у животној средини

50.000 д.
Укупно:

500.000 д.
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ЗАШТИТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА И ПЕЈСАЖА
-

Пројекти озелењавања и унапређења квалитета зелених површина 300.000 д.
(набавка садног материјала, трошкови садње и сл.)
Из разлога увећања зелених површина у општини Баточина приступило се
континуираним активностима на њиховом повећању и уређивању.
Овогодишње активности обухватиће нове засаде као и израду потребне
инфраструктуре која је неопходна за одржавање и очување зелених површина.

ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

3.
-

Наставиће се и са досадашњим активностима на уређењу и уклањању
дивљих депонија.
800.000 д.
Наставак активности на решавању проблема дивљих депонија и сметлишта и
унапређењу нивоа управљања отпадом на територији општине Баточина.
Успостављање и унапређење активности у области збрињавања селектованог
и кабастог отпадног материјала.

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

4.
-

Програми и пројекти заштите животне средине и одрживог развоја

5.

200.000 д.

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
-

Интервентне активности на подручју општине Баточина, на очувању, 200.000 д.
заштити и унапређењу животне средине за које се током године јавља
потреба а није их било могуће прецизно планирати.

У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''

2.000.000
д.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-133/13-01 од 14.03.2013.го.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
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