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2.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине /”Службени
гласник Републике Србије”, број 135/2004. и 36/2009/ и тачке 4. Решења о
образовању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Врбас
/“Службени лист општине Врбас” , број 26/2009/ , Председник општине Врбас,
доноси

ПРОГРАМ
заштите и унапређења животне средине у општини Врбас за 2012. годину

I

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења
средстава за активности које се током 2012. године планирају у области
заштите и унапредења животне средине у општини Врбас.

II

За реализацију Програма планирају се средствау из буџета општине Врбас у
укупном износу од ................................ 54.300.000,00 динара и то:
Приходи из буџета:
- Посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
.
..............................................................................................45.000.000,00 динара.
- Накнаде из средстава за загадивање животне средине ...3.800.000,00 динара.
- Накнада за емисију СО2, NО2, прашкастих загађења или за одложени отпад
............................................................................................... 1.500.000,00 динара.

III

Наменски трансфери других нивоа власти ...........................4.000.000,00 динара.

Број: 2. Страна 10. Службени лист општине Врбас, 13. јануар 2012. године________

IV

Средства из тачке II овог Програма користиће се за:

N0
ВРСТА АКТИВНОСТИ
1. Програми и пројекти заштите ваздуха и атмосфере у општини Врбас

СРЕДСТВА
2.400.000,00

1.1. Одржавање мониторинга полена суспендованог у ваздуху
аерополенском клопком (Хирстовим уређајем).

400.000,00

1.2. Мерење квалитета ваздуха насеља Врбаса
1.000.000,00
1.3. Мерење комуналне буке насеља Врбаса
1.000.000,00
2.

3.

Материјално и техничко опремање
2.1. Суфинансирање комуналног опремања
2.2. Суфинансирање опремања екипа средње тех. школе за
заштиту живот. сред. за превентивну контролу загађења
животне средине/ ваздух, вода, земљиште и бука/
Програми и пројекти коришћења природних извора енергије и
очувања биодиверзитета у општини Врбас
3.1. Суфинанансирање пројеката коришћења природних обновљивих
извора енергије и заштите фактора животне средине
3.2. Сузбијање штетне биљке амброзије у насељеним местима
општине (ван редовног обављања поверених послова ЈКП и МЗ).
3.3. Tретман комараца ,крпеља и дератизација
3.4. Уређење јавних зелених површина
3.5. Израда карте зеленила који ће обухватити (картирати)
територије од значаја првенствено Врбаса, а потом и осталих
места у општини и створити основу за дугорочно управљање
системом (изградња, одржавање и заштита).
3.6. Озелењавање, пошумљавање и подизање ветрозаштитних
појасева и ремиза значајних амбијенталних простора по
пројектима и програмима
3.7. Ревизија ЛЕАП-а

3.8. Заштита и унапређење заштићених природних добара
/Чарнок, Јегричка, Стабло беле тополе/

10.900.000,00
5.900.000,00
5.000.000,00
29.400.000,00
6.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00
10.900.000,00
1.000.000,00

4.000.000,00
1.000.000,00

500.000,00
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4.

Програми и пројекти одрживог управљања отпадом у
општини Врбас
4.1. Суфинансирање пројекта израде техничке документације
депонијске трансфер станице у Врбасу

4.3. Финансирање имплементације локалног плана управљања отпадом
4.6. 4.4. Техничко опремање у циљу унапређења процеса
Уп
управљања отпадом
4.5. Суфинансирање одржавања депонија
5. Програми и пројекти едукације, информисања и развоја
образовања у области заштите животне средине у општини Врбас
5.1. Финансирање еколошких програма и пројеката НВО по конкурсу
5.2. Организовање или учествовање на предавањима , семинарима,
трибинама из области заштите и унапређења животне средине
5.3. Информисање и објављивање података о стању животне средине
6.

Финансирање превентивних и интервентних мера у
ванредним околностима загађивања животне средине

9.600.000,00
2.000.000,00
1.600.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
300.000,00
200.000,00
500.000,00

Σ (1+2+3+4+5+6)= 54.300.000,00
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се
у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за
заштиту и унапредење животне средине («Службени лист општине Врбас», број 25/09.
и 1/10) и прилива наменских уступљених средстава.
У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Председник општине
Врбас ће, на предлог надлежног органа општине за заштиту животне средине,
решењем утврдити приоритетне активности.
Извештај о реализацији Програма за 2012. годину сачињава Одељење за
урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине.
Овај Програм објавиће се у «Службеном листу листу општине Врбас» и
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.
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