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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 УС и 14/2016), члана 7. Одлуке о
буџетском фонду за заштиту животне
средине Општине Баточина (''Службени
гласник Општине Баточина'', број
6/2009), члана 6. Одлуке о буџету
Општине Баточина за 2017. годину (,,Сл.
гласник општине Баточина“, бр. 26/2016
и 13/2017), члана 49. Пословника о раду
Општинског већа општине Баточина
(''Сл. гласник општине Баточина'', број
10/2016), а уз сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије, број 401-0000164/2017-09 од 26.01.2017. године,
Општинско веће општине Баточина, на
седници одржаној дана 13.07.2017.
године, донело је

0001

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине
Баточина, у 2017. години, планирана су
Одлуком о буџету општине Баточина за
2017. годину, на разделу 5, глави 5.10,
функција 560, програму 06 ПА (,,Сл.
гласник општине Баточина“, бр.26/2016
и 13/2017).
У складу са напред наведеним, средства
ће се користити у следећим програмским
активностима:

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

. Aктивности на уређењу и уклањању дивљих депонија
У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине

500.000 д
500.000 д.
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Члан 2.
Овај
Програм
ступа
на
снагуданом
објављивања
у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-681/17-01 од 13.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење
Програма
коришћења
средстава
буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину, садржан је у
члану 100. Закона о заштити животне
средине (,,Службени гласник РС“, бр.
135/04, 36/09, 36/09 - други закон,
72/09-др. и 43/11 - одлука УС и
14/2016) којим је прописано између
осталог
да
јединица
локалне
самоуправе отвара буџетски фонд у
складу са законом којим се уређује
буџетски систем, да се средства
буџетског
фонда
користе
за
финансирање
заштите
и
унапређивање животне средине, на
основу
утврђеног
програма
коришћења
средстава
будџтског
фонда који доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе у складу
са акционим и санационим плановима
из члана 68. овог закона, по претходно
прибављеној
сагласности
Министарства о намени коришћења
средстава.
Програм коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне

средине за 2017. годину, израђен је на
основу члана 100. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник
РС'', број 135/04 и 36/09, 36/09- др.
закон, 72/09-др. закон и 43/2011одлука УС и 14/16), члана 7. Одлуке о
буџетском фонду за заштиту животне
средине
Општине
Баточина
(''Службени
гласник
Општине
Баточина'', број 6/2009) и члана 6.
Одлуке о буџету Општине Баточина
за 2017. годину (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 26/2016 и
13/2017).
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине
Баточина, у 2017. години, планирана
су Одлуком о буџету општине
Баточина за 2017. годину, на разделу
5, глави 5.10, функција 560, програму
06 ПА у износу од 500.000 динара.
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине користе се у
складу са Програмом коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2017. годину.
Одељење за имовинско правне
послове, урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне,
инспекцијске
послове и инвестиције Општинске
управе општине Баточина, обратило
се дописом број 031-17/17-01 од
17.01.2017. године, Министарству
пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије, ради
давања сагласности на Предлог
програма
коришћења
средстава
Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину.
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине Републике
Србије, дало је сагласност на Предлог
програма
коришћења
средстава
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буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину бр.401-0000164/2017-09 од 26.01.2017. године.
На основу свега наведеног,
предлаже се Општинском већу
општине Баточина да донесе Програм
коришћења
средстава
буџетског
фонда за заштиту животне средине за
2017. годину.
___________________
На основу члана 51. и члана 70.
Статута
општине
Баточина
(''Службени
.гласник
општине
Баточина'' бр.10/08, 5/15), и члана 47.
и 69. Пословника о раду Скупштине
општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'' бр. 7/12, 16/13)
Комисија за избор, именовања и
адмнистративне послове Скупштине
општине Баточина, на седници
одржаној 14.07.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
о утврђивању накнада за рад
одборника и чланова радних тела
Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина
Члан 1.
Утврђују се накнаде за рад
одборника
Скупштине
општине
Баточина, у нето износу од 4.800,00
динара, за присуствовање седници
Скупштине општине.
Члан 2.
Утврђују се накнаде за рад
чланова радних тела Скупштине
општине Баточина, у нето износу од
2.000,00 динара, за присуствовање
седници радног тела Скупштине.

ГОДИНА 2017.
Члан 3.

Утврђују се накнаде за рад
чланова Општинског већа општине
Баточина, у нето износу од 2.000,00
динара, за присуствовање седници
Општинског већа општине Баточина.
Члан 4.
Одборници
Скупштине
општине Баточина, чланови радних
тела Скупштине општине Баточина и
чланови Општинског већа општине
Баточина, који имају пребивалиште
ван насељеног места Баточина имају
право на накнаду трошкова превоза, у
висини цене повратне аутобуске карте
на релацији од места пребивалишта
до места одржавања седнице, на
основу приложене карте за превоз,
односно ако користе сопствени
превоз,
исплатиће
се
накнада
трошкова превоза у висини цене
аутобуске карте.
Члан 5.
Накнаде из чланова 1, 2, 3. и 4.
ове Одлуке исплаћују се на текући
рачун примаоца накнаде.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању накнада за рад одборника
и чланова сталних радних тела
Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина, број 020-507/17-01 од
01.06.2017. године (,,Сл. гласник
општине Баточина» број 12/2017).
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Ова одлука ступа на снагу
даном објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.

ГОДИНА 2017.

Број: 020-685/17-01 од 14.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милица Лакета

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР,
ИМЕНОВАЊА И
АДМНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
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Издавач: Скупштина општине Баточина
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