На основу члана 100. 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, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи, („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени
гласник Града Врања“ бр.3/19), Скупштина општине Трговиште, на седници
одржаној дана 30.12.2020. године, донела је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи
коришћења средстава за активности које се планирају у области
унапређења животне средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства
општине Трговиште у укупном износу од 6.000.000,00 динара а
предвиђено у буџету Општине за 2021. годину.

и намена
заштите и
из буџета
како је то

II
Средства из тачке 1. став 2. овог Програма користиће за:
1. Подстицајне, превентивне, санационе програме и пројекте 300.000,00 динара
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројекта
програма и то:
- уређење зелених површина на територији Општине,
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, изазване
хемијским удесима, као и друге подстицајне, 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 о заштити животне средине и у сарадњи са
другим институцијама са територије општине Трговиште.
Средства наведена о овом ставу распоређиваће се на основу
појединачног акта председника Општине, а на основу поднетих захтева
надлежних предузећа и институција са територије општине Трговиште, као и
предлог надлежне службе Општинске управе општине Трговиште.
2. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне
средине - 200.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације
заштите животне средине, Општинска управа општине Трговиште, надлежна
служба за заштиту животне средине ће, средствима у укупном износу од
200.000,00 динара, у сарадњи са другим субјектима, организовати или

учествовати
у
предавањима,
семинарима,
трибинама,
скуповима,
манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и
обележавања значајних датума и догађаја:
- Сајмови заштите животне средине,
- Дани планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих
захтева за суфинансирање од стране образовних установа, јавних предузећа и
институција са територије општине Трговиште. Акт о додели средстава за
суфинансирање из ове позиције доноси начелник Општинске управе на основу
предлога надлежне Службе за заштиту животне средине.
3. Пројекат санације депоније – 5.400.000,00 динара
Планира се реализацијa пројекта санације и рекултивације постојећих и
неуређених депонија, као и регулација постојећег отпада.
4. Информисање и објављивање података о стању и квалитету
животне средине – 100.000,00 динара
Радиће се на обавештавању јавности о стању животне средине путем
средстава јавног информисања.

III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма,
вршиће се у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са
приливом наменских уступљених средстава у складу са Законом о заштити
животне средине („Службени гласник РС“ 135/04).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу, председник Општине
Трговиште утврђује приоритетне активности, на предлог надлежне Службе за
заштиту животне средине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
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Општине Трговиште
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