
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIII         Житиште        21.6.2019.             Број 24. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), члана 7. 

Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Житиште („Службени лист 

општине Житиште “, бр.4/12), члана 9. Националног програма заштите животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр.12/10) и сагласности Министарства за заштиту животне средине 

бр 401-00-00494/2019-02  Oпштинско веће, на седници одржаној дана 21.06.2019. године, 

доноси 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

Овим Програмом утврђују се извори, расподела и начин коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Житиште за 2019. годину, намењених за 

реализацију програма и пројеката и других активности у области заштите и унапређења 

животне средине на територији општине Житиште у 2019. години. Средства Буџетског фонда 

за заштиту животне средине општине Житиште за 2019. годину планирана су Одлуком о 

буџету општине Житиште за 2019. годину („Службени лист  општине Житиште“, бр.42/18). 

Планирани приходи у буџету  општине Житиште за 2019. годину – средства Буџетског фонда 

из тачке 1. Овог Програма опредељена су у укупном износу од 5.900.000,00 динара који ће се 

остварити од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о 

накнади за заштиту и унапређење животне средине  општине Житиште(„Службени лист  

општине Житиште “, бр.4/12),накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује по 

Закону о заштити животне средине и од прихода из буџета  општине Житиште по Одлуци о 

буџету  општине Житиште за 2019. годину. 

Наменска неутрошена средства буџетског фонда, остварени приходи по основу члана 85., 85а 

и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. 

закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16) и других извора, опредељена Одлуком о 

буџету  општине Житиште за 2019. годину, Одлуком о буџету  општине Житиште за 2019. 

годину укључена су у општи приход буџета у складу са Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17). 

ПРОГРАМ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОГРАМИ И 

ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Средства буџетског фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 5.900.000,00 

динара, користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених 

законима из области заштите животне средине: подстицајних, превентивних и санационих 

програма и пројеката, програма заштите засада и формирања нових , уклањања дивљих 
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депонија као и других активности у области заштите и унапређења животне средине у 

општини  Житиште. 

Програми планирани у 2019. години: 

1. Програм  подизања  нових засада. Програм очувања и унапређења зеленила у функцији 

заштите животне средине на површинама на територији  општине Житиште, у износу од 

700.000,00 динара; 

1. Подстицајни, превентивни и санациони програми уклањања дивљих депонија. на 

територији општине Житиште, у износу од  2.600.000,00 динара. Део средстава односи се  за 

заштиту животне средине, и утрошиће се за набавку опреме (куповина скипа )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/ едукације 

становништва. 

 

2. Санирање и отклањање узрока штетних утицаја на животну  средину спрецавање 

епидемија, пандемија и зооноза.(опрема куповина хладњаче).Потребно је створити осећај 

одговорности за поступање и са  анималним отпадом на свим нивоима, осигурати 

препознавање проблема, о безбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе, 

подстицајне мере  сектора у управљању анималим отпадом, едукација становништва о: 

 

- заштити и унапређењеу животне средине, 

- заштити здравља људи и животиња  као и одрживи развој. 

- Поштовање Законске регулативе 

- Санацију затеченог отпада непознатог власника. 

 

Да би достигли бар део ових стандарда морамо уложити у опрему за складиштење анималног 

отпада. Већ дужи период имамо проблем с анималним отпдом с обзиром да нам се у задњих 6 

месеци нико није јавио на расписани конкурс о прикуљању и санитарном уклањању анималног 

отпада . У те сврхе било би потребно уложити  2.600.000,00 РСД средстава за куповину опреме 

за складиштење анималног отпада и едукацију становништва. Разлику средстава локална 

самоупра Житиште дотираће из буџета општине Житиште. 

 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ 

ИЗНОС 

РСД 

Програмска 

активност  
Програм  подизања  нових засада и пошумљавне 700.000,00 

Програмска 

активност  

Подстицајни, превентивни и санациони програми 

уклањања дивљих депонија. 
2.600.000,00 

Програмска 

активност  

Санирање и отклањање узрока штетних утицаја 

на животну  средину. 
2.600.000,00 

Укупно  5.900.000,00 

 

 

 

 



   

Број 24. 21.6.2019. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  3 

 

 

Опредељена средства на позицији заштите животне средине – функција 550,660 износе 

укупно: 5.900.000,00 динара за 2019. години и користиће се у складу са Програмом коришћења 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине  општине Житиште за 2019. годину. 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности 

од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту 

животне средине  општине Житиште. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске 

године не остварују у планираном износу, расходи ће се извршавати по приоритетима које 

утврди општинско Веће општине Житиште а пре свега, обавезе утврђене законом и раније 

преузете уговорне обавезе. 

Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда, који се доставља Министарству заштите 

животне средине Републике Србије најкасније до 31. марта текуће године за претходну 

годину, садржаће образложење реализације планираних активности и свих њихових измена. 

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и зазаштиту 

животне средине  општине Житиште контролисаће финансирање програма и пројеката на 

основу извештаја одељења за финансије. Одобрење за финасирање сваког појединачног 

програма или пројекта одобрава општинско Веће  општине Житиште. 

Послови наведени у програму као и куповина опреме повериће се  ЈКСП Екос на основу 

одлуке о поверавању комуналних послова („Службени лист  општине Житиште“, бр.7/10 и 

34/12). 

Реализацију овог Програма, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализације 

појединачних програма и пројеката, спроводи  општина Житиште . 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Житиште” 

 
Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште                                                                  Председник Општинског већа 

Општинско веће                                                                                      Општине Житиште 

Број : IV-06-64/2019-4 

Дана : 21.06.2019. године                                                              Митар Вучуревић  с.р.  

Житиште 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Програм квалитета елемената животне средине и програми и пројекти управљања 

заштитом животне средине..............................................................................................1. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) 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 


