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На основу члана 33., члана 68. став 1. и члана 100. став 3. и 4, члана. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 ) и члана 8. Одлуке о
накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист Општине Житиште“ број
12/2010) Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној 1.8.2017. године, доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Житиште (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету општине
Житиште за 2017.годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других
активности у области заштите и унапређења животне средине на територији општине Житиште.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 3.000.000,00 динара оствариће
се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује на основу члана 10 .
Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист Општине
Житиште“ број 12/2010) и то:
А. Приходи од Накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 3.000.000,00 динара
(пројекција прихода за 2017.годину).
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; подстицајних,
превентивних и санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг) ; програма и заштите заштићених природних добара; научно истаживачких
пројеката и програма; едукација и јачање свести о потреби заштите животне средине;
информисања и објављивање података о стању животне средине; санирање и отклањање узрока
штетних утицаја на животну средину: трошкова реализације програма, као и других активности за
заштиту животне средине у Општини Житиште и то:
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

ИЗНОС
РСД

Програмска активност 1

Подстицајни, превентивни
уклањања дивљих депонија.

програми

2.000.000,00

Програмска активност 2

Санирање и отклањање узрока штетних утицаја на животну
средину.

1.000.000,00

Укупно

и

санациони

3.000.000,00

Ставка 1 - ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ УКЛАЊАЊА
ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
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Уклањање више дивљих депонија са територија сеоских месних заједница по предлогу ЈКСП ”
ЕКОС” –а .на основу елабората о дивљим депонијама које је сачинило ЈКСП ''Екос'' у сарадњи са
Локалном самоуправом Житиште. Куповина опреме за обављање те делатности у оквиру
чишћења и санације дивљих депонија /претовар, прикупљање, сабијање и утоварање отпада/ као и
редовно одржавање.
У те сврхе било би потребно уложити 2.000.000,00 средстава за куповину 1 телехендера са више
наменских прикључака.
Образложење; ЈКСП ''Екос'' само за претовар чврстог комуналног отпада сваки месец плаћа
услужно 120.000 РСД што на годишњем нивоу износи 1.440.000 РСД. Сат рада телехендера на
депонији кошта до 20.000,00 РСД. За одржавање паркова и засада такође је потребно
изнајмљивљње два пута годишње телехендера, што кошта око 300.000 РСД, што на годишњем
нивоу прелази горе поменуту тражену цифру. Исплативост куповине ове машине је вишеструка
уштеда и допринос видном побољшању стања животне средине у општини Житиште.У претходној
години наручен је телехендер, али због лоше финансијске ситуације и немогућности подизања
кредита ЈСКП ''Екос'' није успело да заврши започети процес.
Ставка 2 - САНИРАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима,
осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати
принципе, подстицајне мере и партнерство сектора у управљању отпадом. Иницијативе
имају за циљ да подстакну становништво на одговорнији однос према отпаду и на поступање
са отпадом на одржив начин, као што је смањење отпада на извору, поновна употреба
отпада, рециклажа, енергетско искоришћење отпада и одлагање отпада на безбедан начин.
Национална стратегија управљања отпадом има за циљ да обезбеди:
- заштиту и унапређење животне средине,
-

заштиту здравља људи и одрживи развој

-

Смањење настајања отпада.

-

Санацију затеченог отпада непознатог власника.

Да би достигли бар део ових стандарда морамо уложити у опрему за прикупљање отпада. У
те сврхе било би потребно уложити 1.000.000,00 РСД средстава за куповину опреме за
прикупљање отпада и едукацију становништва.
4. Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и
надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Одељење за привреду, урбанизам, путну
привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.
5. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Броj IV-06-39/2017
Дана: 1.8.2017.
Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине
Житиште за 2017. годину ...........................................................................................................1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним
гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

