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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("С. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 др. закон) , члана 7. Одллуке 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 Заштите Животне Средине број 401-001130/20 за заштиту животне средине бр 401-00-1130/20 Општинско Веће, на седници одржаној дана
27.10.2020. године, доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Овим Програмом утврђују се извори, расподела и начин коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Житиште за 2020. годину, намењених за реализацију програма и
пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на територији општине
Житиште у 2020. години. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житиште за
2020. годину планирана су Одлуком о буџету општине Житиште за 2020. годину („Службени лист општине
Житиште“, бр.44/19).
Планирани приходи у буџету општине Житиште за 2020. годину – средства Буџетског фонда из
тачке 1. Овог Програма опредељена су у укупном износу од 2.600.000,00 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 2020. годину.
Наменска неутрошена средства буџетског фонда, остварени приходи по основу члана 85а
Закона о заштити животне средине ("С. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.
закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) других извора,
опредељена Одлуком о буџету општине Житиште за 2020. годину, Одлуком о буџету општине Житиште за
2020. 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 2.600.000,00 динара,
користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите
животне средине: подстицајних, превентивних и санационих програма, израде планова и пројеката,
програма заштите засада и формирања нових , уклањања дивљих депонија као и других активности у
области заштите и унапређења животне средине у општини Житиште.
Програми планирани у 2020. 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 300.000,00 динара;
2. Подстицајни, превентивни и санациони програми уклањања дивљих депонија. на територији
општине Житиште, у износу од 2.100.000,00 динара.Уклањање више дивљих депонија са територија
сеоских месних заједница а на основу елабората о дивљим депонијама у оквиру чишћења и санације
дивљих депонија обухваћен је /претовар, прикупљање, сабијање и утоварање отпада/ едукације
становништва.
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3. Израда локалних акционих и санационих планова у износу од 200.000,00 (стање, мере, процену
утицаја на здравље људи), програм заштите животне средине на територији општине Житиште,
односно локалне акционе и санационе планове, у складу са Националним плановима и програмима(Зелена агенда општине Житиште, акциони план заштите ваздуха) успостављањем, одржавањем и
унапређивањем јединственог система управљања квалитетом ваздуха , очувањем и побољшањем
квалитета ваздуха кроз утврђивање и остваривање мера у области заштите како би се спречиле или
смањиле штетне последице по здравље људи и/или животну средину, избегавањем, спречавањем и
смањењем загађења која утичу на оштећење озонског омотача и климатске промене, праћењем,
прибављањем и процењивањем одговарајућих података о квалитету ваздуха на основу мерења и
стандардизованих метода,обезбеђивањем доступности података о квалитету ваздуха, извршавањем
обавеза у складу са потврђеним међународним уговорима, побољшања квалитета ваздуха и
осигурањем доступности тих података јавности.
.
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ИЗНОС
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ ОПШТИНЕ РСД
ЖИТИШТЕ
Програмска
активност

Програм подизања нових засада и пошумљавања

Програмска
активност

Подстицајни, превентивни и санациони програми
уклањања дивљих депонија.

Програмска
активност
Укупно

Израда локалних акционих и санационих планова

300.000,00

2.100.000,00
200.000,00
2.600.000,00

Опредељена средства на позицији заштите животне средине – функција 550 износе
укупно: 2.600.000,00 динара за 2020. години и користиће се у складу са Програмом коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житиште за 2020. 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.
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
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06-66/2020-10
Дана: 27.10.2020.
Житиште
Председник Општинског већа
Митар Вучуревић с.р.
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Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине
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АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА
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Сагласност Министарства зажтите животне средине ...................................................................... 3.

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

