На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу (''Службени гласник
општине Аранђеловац“бр. 9/08) члана 2. став 2. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине („Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр.26/2010),
Општинско веће општине Аранђеловац, на седници одржаној дана
. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ OПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава
Буџетског Фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту Фонд) планираних у
буџету Општине Аранђеловац за 2013 годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма,оствариће се од накнаде за
заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за
заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Аранђеловца и
дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују
по Закону о заштити животне средине и то од
-накнаде за заштиту и унапређење животне средине
-дела накнаде за загађивање животне средине
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);
- образовне активности,едукације и јачање свести о потреби заштите животне
средине;
- информисање и објављивање података о стању животне средине;
- трошкови реализације програма, као и других активности од значаја за
заштиту животне средине у Општини и то
Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројектеСубвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 20.700.000
дин
Планира се реализација пројеката и програма који се односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на
територији Општине Аранђеловац,
- унапређење послова одржавања и изградње нових зелених површина(садња већег
броја биљака,израда едукативних паноа)
- пројекти озелењавања и унапређење квалитета зелених површина(набавка садног
материјала,трошкови садње)

-планирање и организовање радова на одржавању паркова и осталих зелених
површина по свим насељеним местима у општини.
- обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина у
парковима и другим јавним површинама.
-испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама
према намени(зона градске депоније,зона заштита изворишта водоснабдевања)
-програм заштите и развоја заштићених природних добара-појединачна стабла,парк
Буковичке бање
- унапређење система управљања отпадом ЈКП „Букуља“(субвенције у смислу
израде катастра дивљих депонија,њихово чишћење и рекултивацију,набавку нових
посуда за одлагање отпада и возила)
-реализација програма уништавања амброзије на територији општине
Аранђеловац(организовање и реализација контролисаних акција чишћења терена
запоседнутим амброзијом,механичким или хемијским путем)
- израда локалног еколошког акционог програма (леап)
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама,
-програми и пројекти заштите животне средине и одрживог развоја
-отварање канцеларије за примену Архуске конвенције
-дотације невладиним организацијама,конкурс за удружења за пројекте из области
заштите зивотне средине
- друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом
се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама
проистеклим из закона, и у сарадњи са другим субјектима система заштите
животне средине. Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу
појединачног акта Председника општине, а на основу поднетих захтева надлежних
предузећа и институција са територије општине Аранђеловац као и предлога
надлежног одељења Општинске управе општине Аранђеловац.
Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на
територији Општине Аранђеловац
710.000 динара
Планира се реализација програма у области мониторинга, као и других програма и
пројеката праћења стања животне средине:
- контрола квалитета ваздуха,у складу са Законом о заштити ваздуха и Уредбом о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха који је усаглашен са
препорукама Светске здравствене огранизације и директивама ЕУ.
- контрола
комуналне буке,на 6 мерних места:стамбена зона,зона поред
прометних саобраћајница,зона градског центра,зона индустрије,болничка зона и
зона одмора и рекреације
-реализација плана превенције алергијских болести и астме код деце до 2 године
има за циљ очување здравља деце као и смањивање учесталости обољевање од
астми.
-повремена циљана мерења у животној средини
-израда стратешкких карата буке општине Аранђеловац
-остале специјализоване услуге

Mониторинг и програм заштите и развоја заштићених природних добара у
Oпштини реализоваће предузећа основана за обављање делатности којима се
обезбеђује функција заштите и унапређења животне средине (јавна комунална
предузећа), предузећа којима је поверено обављање ових делатности и
предузећа,овлашћене научне и стручне организације, установе и институције
којима се доделе уговори, у складу са законом.
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са
овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, а у складу са
прописима.
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне
средине
300.000 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите
животне средине, надлежни орган за заштиту животне средине ће, одређеним
средствима самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или
учествовати у предавањима,семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама,
акцијама из области заштите и унапређења животне средине и обележавању
значајних датума и догађаја, као што су:
- сајмови заштите животне средине,
- Сат за планету
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- Дани без аутомобила,
-конкурс за најуређеније школско двориште као и најуређенију башту
-избор најефектнијег предмета од отпада(оживи отпад)
-Базари здравља
-размена искустава са другим локалним самоуправама као и остваривање
контаката са институцијама и донаторима иѕ области заштите животне средине
- други значајни датуми, догађаји, манифестације и акције.
Образовне и друге активности које доприносе јачању свести о потреби заштите
животне средине суфинансираће се и средствима у одређеном износу а на основу
Јавног конкурса који се може објавити у средствима јавног информисања у
складу са Правилником о суфинансирању научно-истраживачких програма и
пројеката и активности на јачању свести о потреби заштите животне средине.
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
средине
190.000 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о
стању животне средине; јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају
заштите животне средине, планирана је израда интернет портала као и е-новина
које ће бити на сајту Општине.Наставиће се континуирано иновирање кроз разне
презентације које спроводи локална самоуправа
Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине
путем средстава јавног информисања

- услуге
информисања
јавности
и
промотивних
активности
(догађаји,манифестације,сајмови)
-Промоција планираних пројеката за наредну годину
- припрема и израда месечног билтена о стању животне средине
- припрема и израда публикације о квалитету животне средине у општини
Аранђеловац као годишњи извештај
Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине
путем средстава јавног информисања, путем израде публикација и другог
штампаног материјала.За припрему и израду месечног билтена ићиће услуге по
уговору
Трошкове реализације програма 100.000 динара
Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће се за
обезбеђивање услова за реализацију програмских активности, као што је закуп
имовине и простора, објављивање огласа у средствима јавног информисања.
Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у
планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
Председник Општине Аранђеловац, на предлог надлежног Одељења за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине.
Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају за износ неутрошених,
наменских средстава пренетих из претходне године и за износ донација и прихода
из других извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи надлежно одељење Општинске
управе.Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине
Аранђеловац, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине, пре усвајања Програма за наредну годину.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.______________ од ______2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА,

