На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
РС",бр.135/04, 36/09, 72/2009, 43/2011 и 14/2016), члана 7-12 Одлуке о буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Дољеваца («Сл. Лист града Ниша, бр. 34/2010) и члана 16.
став 1. тачка 11. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, бр. 69/08, 89/2010,
14/2012, 32/2012, 70/2012, 53/2013, 9/2014, 26/2015, 99/2015 и 100/2016) и сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 401-00-0430/2016-09 од
29.11.2016. године,
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 30.11.2017. године, донела је

Другу измену Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење
животне средине у општини Дољевац за 2017. годину
Члан 1
У Програму коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у
општини Дољевац за 2017. годину („Сл.лист града Ниша“ бр. 147/2016 и 59/17) у одељку „III Коришћење средстава за заштиту и унапређење животне средине“ табела средства за заштиту и
унапређење животне средине мења се и гласи:
Средства за заштиту и унапређење животне средине користе се за финансирање следећих
активности:
1
Израда пројектно-техничке документације за изградњу постројења за
800.000,00
пречишћавање отпадних вода на територији општине Дољевац
2
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији
општине Дољевац. У складу са предмером и предрачуном из пројектно
1.000.000,00
техничке документације. Учешће општине до
3
Уклањање неуређених депонија и сметлишта на територији општине
Дољевац и чишћења корита речних токова, потока, канала - од
1.500.000,00
комуналног отпада, шибља и растиња
4
Набавка опреме за огранизовано управљање чврстим отпадом у
складу са Законом о управљању отпадом (набавка и уградња стубних
1.000.000,00
металних канти, набавка мрежастих контејнера за пет амбалажу,
набавка соло-канти, набавка металних контејнера 1,1 m3, 5 m3 и 7m3.
5
Финансирање програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг) на територији општине Дољеваци других пројеката и
програма у области заштите животне средине који су обавеза локалне
самоуправе а нису на другом месту наведениРеализација законом
утврђених обавеза јединице локалне самоуправе у области
мониторинга:
• праћење квалитета ваздуха,
• праћење и прогноза аерополена,
• праћење нивоа комуналне буке,
600.000,00
• праћење квалитета површинских вода,
• праћење квалитета подземних вода,
• праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,
• праћење електромагнетског зрачења,
праћење квалитета земљишта
За реализацију наведених програма и пројеката закључиваће се уговори
са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, а у
складу са прописима.
6
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
100.000,00
Средине и предузетим активностима на њеном побољшању
Укупно:
5.000.000,00

Функција
Економ.
Класиф.

Програм-ска
Класиф.

Раздео
Глава

Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Општине
Дољевац за 2017. годину бр. 400-132, у разделу 5. Општинска управа, Програм 6 - Заштита
животне средине, шифра програма 0401, функција 560 – Заштита животне средине
некласификована
на
другом
месту.

Опис

Средства из
буџета
01

Пренета
неутроше
на
средства
13

Средства из
других
извора 07

Укупно

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом
животне средине и природних
вредности
Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

5
0401
ПА 0001

560
423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

100.000.00
1.444.000,00

451

Субвенције

600.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

800.000,00

512

Машине и опрема

100.000,00
56.000,00

1.500.000,00
600.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.800.000,00
1.000.000,00

Извори финансирања за
функцију 560:
01

Приходи из буџета

07

Средства из других извора
Функција 560:

3.944.000,00

3.944.000,00

56.000,00

56.000,00

4.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

Члан 2
Измену Програма објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 400-219
У Дољевцу, 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Смиљковић

