На основу члана 68. и члана100. Закона о заштити животне средине ( „ Службени
гласник РС“ бр. 135/2004, 36/09, 36/ 2009 – др. закон, 72/ 2009 – др. закон и 43/ 2011
– одлука УС), чланова 55. Статута општине Опово ( Општински службени гласник
општине Опово бр. 18/2012 и 3/2013) и сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине број 401-00-00556/2015-09 од 19.03.2015. године,
Скупштина општине Опово на седници одржаној дана 31.03.2015. године донела је:

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком се доноси Програм коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Опово за 2015. годину ( у даљем тексту :
Програм).
Члан 2.
Финансијска средства Фонда за 2015. годину у износу од 600 000,00 динара
планирају се за:
1. Сузбијање штетних организама у животној средини ( дезинсекција,сузбијање
амброзије);
2. Санацију и уређење постојећих дивљих сметлишта;
3. Подизање ветрозаштитних појасева у сарадњи са републичким и покрајинским
органима, а у складу са израђеном пројектно-техничком документацијом подизања
пољозаштитних појасева на територији општине Опово;
4. Одржавање паркова и осталих зелених површина у свим насељеним местима;
5. Измене и допуне Локалног плана управљања отпадом;
6. Израду Локалног еколошког акционог плана;
7. Подизање нивоа еколошке свести ученика и свих грађана у очувању животне
средине организовањем предавања, акција и манифестација, издавањем
публикација радова и информативно-пропагандног материјала;

8. Праћење стања-мониторинг животне средине.
Члан 3.
Финансијска средства за реализацију овог Програма обезбеђују се из буџета
општине Опово.
Сви корисници средстава добијених по овом Програму за планове у области
заштите животне средине дужни су да одељењима Општинске управе општине
Опово надлежним за послове заштите животне средине и финансијске послове
доставе извештаје о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком
средстава.
Члан 4.
Овај Програм ће бити објављен у „Oпштинском службеном гласнику општине
Опово“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО
БРОЈ: 501-19/15
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