На основу члана100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник
РС'', број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 - др. закон), члана 11.
(став 1.тачка 11.) Статута општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 39/2008) и члана 6. Одлуке о
оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Велика Плана
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'',
број 20/2009),
Општинско веће општине Велика Плана, на 70 седници одржаној 30.5.2014.
године, по прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине Републике Србије, број:401-00-436/2014-01 од 16.04.2014.
године, донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Фонд за заштиту животне средине општине Велика Плана основан је на основу
члана 100. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04
и 36/09), и члана 24. став 1. тачка 27., у вези са чланом 11. став 1. тачка 11. Статута
општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка'', број 39/2008) и члана 64. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/10).
Заштита животне средине представља организационо предузимање мера и
активности ради очувања и рационалног коришћења природних богатстава и радом
створених вредности, као и спречавања и отклањања штетних последица које
угрожавају ове вредности, здравље и живот људи.
Оснивањем буџетског Фонда за заштиту животне средине створени су
услови за финансирање програма, пројеката и других активности у области
очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине на
територији општине Велика Плана.
Циљ Програма је да се свеобухватно сагледа проблем динамичке заштите
животне средине на подручју Општине Велика Плана, полазећи од садашњег
стања, узимајући у обзир правце и динамику развоја наше општине, у циљу
побољшања квалитета живота, животног стандарда становника и животне средине
уопште.
Надзор над спровођењем општинских одлука из области заштите животне
средине врши комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине.
Циљ инспекције није да кажњава, већ да најпре укаже на постојећи проблем и да
затражи од суграђана да проблем реше, ради побољшања квалитета живота,
животног стандарда становника и животне средине уопште на подручју општине
Велика Плана, као и да својим саветодавним активностима допринесе подизању
свести грађана у смислу заштите и очувања животне средине.

Програм је усклађен са стратешким циљевима Стратегије одрживог развоја
општине Велика Плана 2010–2014., где је основни циљ свих активности да
општина Велика Плана буде еколошка општина у правом смислу те речи. Општина
Велика Плана путем средстава јавног информисања, као и кроз систем образовања
и васпитања доприноси и јачању свести становништва о значају заштите животне
средине
Оснивањем Фонда постиже се обезбеђивање финансијских средстава
неопходних за заштиту и унапређење животне средине, пре свега на локалном
нивоу.
Основни циљеви фонда су финансирање припреме спровођења и развоја
програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења,
заштите и унапређења животне средине
II
Фонд за заштиту животне средине, у 2014. години располаже са наведеним
финансијским средствима:
Приходи
1) Пренета средства из 2013. године
2) Укупно планирани приходи за 2014.
годину из буџета општине
Укупно:

Динара
2.637.661,00
7.000.000,00
9.637.661,00

III
Програмом коришћења средстава Фонда за 2014. годину планиране су следеће
активности:
Р.бр.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Назив активности
Заштита изворишта „Ливаде“, спровођење активности за
спречавањe загађења изворишта
Спровођење мера за обезбеђивање потребног квалитета воде за
пиће
Текуће одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода и
обезбеђивање услова за несметано функицонисања система ППОВ
„Лагуне“
Годишње уништавање ларви комараца (дезинсекција) на
територији целе општине
Подизање, одржавање и унапређење зелених и других јавних
површина на територији општине
Реализација програма уништавања амброзије на територији
(организовање и реализација контролисаних акција чишћења терена
запоседнутих амброзијом, механичким или хемијским путем)

Износ
3.000.000,00
1.000.000,00

500.000,00

2.000.000,00
1.200.000,00
200.000,00

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Одржавање путног појаса на локалним путевим на територији
општине
Санација и рекултивација неуређених (дивљих) депонија на
територији општине
Израда пројекта и уређење простора за депонију за грађевински
отпад на територији општине

400.000,00
800.000,00
100.000,00

Финансирање пројекта невладиних организација из заштите
животне средине са акцентом на едукацију најмлађе ученичке
структуре.

50.000,00

Образовне активности, манифестација ,едукација, медијско
оглашавање, штампање пропагандног материјала, обележавања
еколошких датума,промоција и јачања свести о потреби заштите
животне средине.
Мерење у ванредним ситуацијама изазваних хемијским удесом

50.000,00

80.000,00

Набавка опреме за сакупљање отпада (типизиране стубне канте за
смеће)
Мерење квалитета ваздуха
Остале специјализоване услуге, нераспоређена средства
подразумевају средства која су предвиђена за утрошак за случај
хитности, тј. неодложности и непланираности, а неопходно их је
спровести током 2014.године у оквиру активности из области
заштите животне средине.

150.000,00
50.000,00

57.661,00

Овај програм објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка''.
Број:110 -10 /2014-II
У Великој Плани, 30.05.2014. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

(М.П.)

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Шулкић

