ПРЕДЛОГ
На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник Републике
Србије", број 135/04, 36/09, 72/2009-др.Закони и 43/2011-Одлука УС и 14/2016), и 32 став1 тачка 4
Закона о локалној самоуправи самоуправи (,,Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон) и члана 41 став 1 тачка 5 Статута општине („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18) и Сагласности
Министарства пољопривреде, и заштите животне средине (бр.:_________________ од
01.02.2016.год), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана __________2018
године донела је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за
активности (планова, програма, пројеката и других активности) које се током 2018. године планирају
у области заштите и унапређења животне средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Димитровград у
укупном износу од 13.500.000,00 динара, а како је то предвиђено у глава 13, Буџетски фонд за
заштиту животне средине, програмске активности 0401 0001 Управљање заштитом животне
средине, функционална класификација 560, Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018
годину(Службени лист Општине Димитровград 1/2017)
Предлог Програма је у складу са активностима ЛЕАП-а за општину Димитровград, усвојен
Одлуком (бр.:06–184/05–I/15–15 од 01.02.2006.год.), на седници СО-е Димитровград и Планом
интегралног управљања комуналним отпадом за општину Димитровград 2011-2021 год. усвојен
Одлуком (бр.:06-15/11-I/22-1 од 31.03.2011.год.).
II
Средства тачке I став 2. овог Програма користиће се за:


Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте. 10.100.000,00 РСД
Средствима планираним у разделу „Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте“
планира се реализација:
 Спровођење активности на пречишћивачу отпадних вода II фаза – 10.100.000,00 РСД.
Спровођење активности на пречишћивачу отпадних вода II фаза биће реализовани у сарадњи
са ЈП „Комуналац“ из Димитровграда.



Исплата преузетих обавеза на основу - Програма суфинансирања пројеката заштите животне
средине привредних субјеката, који је реализован у 2017 години у износу 3.400.000,00 РСД.
На основу Програма коришћења средстава буджетског фонда за заштиту животне средине на
територији општине Димитровград за 2017 годину реализован је Програм суфинансирања пројеката
заштите животне средине привредних субјеката, у висини 3.400.000,00 РСД. Циљ програма је
жсуфинансирање пројеката који се односе на заштиту животне средине, а спроводе се од стране
привредних субјеката (привредна друштва, предузетници и регистрована пољопривредна
газдинства) са територије општине Димитровград.
На основу јавног Конкурса за суфинансирања пројеката заштите животне средине привредних
субјеката из буџетског фонда за заштиту животне срдине Општине Димитровград (бр.:501-96/17-16
од 16.10.2017.год.) додељена су средства за реализацију два пројекта. Извештај о реализацији
конкурса за суфинансирање пројеката заштите животне средине привредних субјеката из буџетског
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фонда за заштиту животне средине Општине Димитровград, израђен од стране именоване Комисије,
усвојен је од стране Општинског већа општине Димитровград решењем број 06-02/18-15/86-7 од
08.01.2018. год.
На основу Решења о додели подстицаја потписаће се Уговор између Општине Димитровград
и привредног субјекта који је корисник подстицаја за реализацију пројекта у циљу заштите животне
средине. Општина Димитровград преко овлашћеног органа вршиће контролу реализације пројекта.
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 Републике Србије", број 135/2004,
36/2009, - др.закон 72/2009 - др.закон 43/2011-Одлука УС и 14/2016).
IV
Када се приходи не остварују у планираном износу Председник општине Димитровград утврђује
приоритетне активности.
V
Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Образложење
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији
општине Димитровград за 2018.годину доноси Скупштина општине на основу члана 68. став1.
Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник Републике Србије", број 135/2004, 36/2009, др.закон 72/2009 - др.закон 43/2011-Одлука УС и 14/2016), и чл. 32 став 1 тачка 4 Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон).
Разлог доношења овог Програма је утврђивање и планирање прихода и намена коришћења
средстава за активности које се током 2017. године планирају у области заштите и унапређења
животне средине.

Бр:_______________________
У Димитровграду, дана _________________2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Ђуров Зоран
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