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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1720
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број
135/04, 36/09, 36/09 - др.зaкoн, 72/09 - др.зaкoн, 43/11-oдлукa УС и 14/16), члана 7. Одлуке о буџетском
фонду за заштиту животне средине општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 16/09) и
члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08), Општинско веће
општине Мајданпек, на седници одржаној дана 22.03.2018. године, по прибављеној сагласности
Министарства заштите животне средине број: 401-00-00202/2018-02 од 20.02.2018. године, донело је

ПРОГРАМ
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Мајданпек за 2018. годину

I
Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Мајданпек (у даљем тексту: Фонд) намењених за реализацију планова, програма,
пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на територији општине.
II
Средства Фонда из тачке I овог програма, у укупном износу од 55.000.000,00 динара, планирана су
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2018.годину ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 38/2017) у
делу:
 Раздео 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА (0401 – ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ)
и оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о
накнади за заштиту и унапређивање животне средине (''Сл. лист општине Мајданпек'', бр. 4/10).
III
Средства Фонда из тачке II овог програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених законом из области заштите животне средине, и то:

Р.бр

Активност

1.
1)

Унапређење интeгрaлнoг система управљања отпадом
Набавка специјализоване опреме складу са потребама комуналних
предузећа
 Чистилица – специјализовано возило за чишћење са опремом
за одржавање путева ....................................................................
 Возило – камион за сакупљање, одвожење и одлагање
некомуналног отпада (амбалажни, кабасти, грађевински и
остали неопасни отпад)...............................................................
 Комбинована машина за одржавање градске депоније и
уклањање дивљих депонија ........................................................
 Камион цистерна зa прaњe свих врстa сaoбрaћajницa
...............
Изградња главног фекалног колектора за прикупљање отпадних вода
у Мајданпеку ...............................................................................................

2)

Износ (динара)

Укупно за 1.

5.000.000,00

4.500.000,00
8.000.000,00
12.000.000,00
1.000.000,00

30.500.000,00
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2.
1)
2)
3)

3.
1)

4.

1)

2)

3)

5.
1)
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Уређење и развој јавних и других површина и објаката
Замена постојећих еколошки неодрживих светиљки (HgVP и NaVP) ЛЕД
светиљкама у систему јавне расвете у Мајданпеку......................................
Уклањање постојећих дивљих сметлишта (кабаст отпад, напуштена
возила) на територији општине .................................................................
Изградња система префилтрације у фабрици воде у Доњем Милановцу у
циљу смањења захватања сирове воде из реке Дунав ..............................
Укупно за 2.

4.150.000,00
10.650.000,00

Решавање проблема управљања отпадом на регионалном нивоу
Активности за потребе изградње регионалне санитарне депоније у складу
са прописима .............................................................................................
Укупно за 3.

2.000.000,00
2.000.000,00

6.000.000,00
500.000,00

Израда пројектно-техничке документације у складу са планским и
секторским стратешким документима (локални, регионални,
национални)
Израда пројектне документације за реконструкцију постројења топлане у
Мајданпеку са заменом рада котлова на мазут котловима на дрвни пелет
.................................................................................................................
Израда пројектне документације за успостављање интегралног система
управљања отпадним водама, од корисника до реципијента, у
Мајданпеку:
- изградња сабирног фекалног колектора за повезивање
канализационе мреже у Мајданпеку са ЦПОВ (централно
постројење за прераду отпадних вода) ........................................
Израда Ситуационог плана (геодетско снимање терена и израда
катастарско-топографске подлоге) за потребе израде пројектне
документације .............................................................................................
Укупно за 4.

2.500.000,00
10.500.000,00

Унапређење заштите животне средине кроз јачање свести о значају
заштите животне средине
Конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у
области заштите животне средине које реализују удружења и друге
организације цивилног друштва у 2018.год ............
Укупно за 5.

1.350.000,00
1.350.000,00

Укупно

55.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

IV
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог програма, вршиће се у зависности од
прилива средстава у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Мајданпек
(''Службени лист општине Мајданпек'', број 16/09).
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује приоритетне
активности, и то најпре обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.
V
Активности из тачке III овог програма извршиће се у складу са важећим законским и другим
прописима и актима којима је регулисана свака појединачна активност уз поштовање Закона о јавним
набавкама.
VI
Уколико се промене околности које би могле утицати на реализацију програма, исти ће бити
измењен, било да се измене односе на планиране активности или на планирана средства.
VII
Програм објавити у "Службеном листу општине Мајданпек".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-16/10 од 22.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Зоран Топаловић, тел: (030) 581 217
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1146
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97
06-063
ШТАМПА: Стручна служба органа општине

