
На основу члана 48. Статута општине Сента («Службени лист општине Сента» број 
5/2011) и члана 76. Пословника Скупштине општине Сента («Службени лист општине Сента» 
број 12/2008 и 30/2012) 
 

С А З  И  В А М 
12., ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 

09. АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ 
 
 
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине општине Сента са почетком у  

13,00 часова. 
 
 
 
За седницу предлажем следећи 

 
ПРЕДЛОГ  ДНЕВНОГ РЕДА: 

 
 

1. Разматрање предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2013. годину, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента     Председник Скупштине општине Сента 
Скупштина општине Сента 
Број: 12/2013-I              Анико Ширкова с. р. 
Дана: 05. април 2013. године 
С  е  н  т  а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, 

РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 401 -00-00153/2013-01
Датум: 08.03.2013.

Београд
МГ/ЗИ

ОПШТИНА СЕНТА 
Општинско веће

24400 СЕНТА

У вези вашег дописа број 415-2/2013-1 од 05.02.2013 године којим се из 
делокруга надлежности Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине 
у смислу одредбе члана 100. став 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник 
РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 тражи сагласност на Предлог Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2013. 
годину, обавештавамо вас да смо размотрили достављени материјал.

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине сматра да је 
потребно Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2013. годину кориговати у делу који се односи на 
„Уклањање животињских лешева са јавних површина;‘ јер наведена активност је у 
надлежности Министарства пољопривре, шумарства и водопривреде, Управа за 
ветерину и не могу се прихватити као активности из области заштите животне средине 
у законском смислу.

Срдачан поздрав. љ  Х^уМ И



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, 

РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 401-00-00153/2013-01

Датум: 28.03.2013.
Београд
МГ/ЗИ

ОПШТИНА СЕНТА 
Општинско веће

24400 СЕНТА

У вези вашег дописа број 415-2/2013-1 од 18.03.2013 године којим се из 
делокруга надлежности Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине 
у смислу одредбе члана 100. став 5. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник 
РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 тражи сагласност на иновирани Предлог Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 
2013. годину, обавештавамо вас да смо размотрили достављени материјал.

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине сматра да се 
иновирани Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Сента за 2013. годину може прихватитри и даје сагласност 
на исти, осим на активност из тачке 2. „ мерење посебне намене и мерење у ванредним 
ситуацијама“ која је у надлежности МУП. Једино мерење у ванредним ситуацијама 
које би се могло прихватити као активност везана за животну средину је „мерење у 
случају хемијског удеса“. У том контексту, ако сматрате да вам је та активност 
неопходна преформулишите је у самом Програму као „мерење у случају хемијског 
удеса“ или наведено спорно мерење које је у надлежности МУП, као и све што је 
везано за ванредне ситуације, избаците из Програма.

Срдачан поздрав.
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Предлог 
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број: 
135/04, 36/2009 и 72/2009-др. ), члана 4. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине („Службени лист општине Сента“ број 17/2009) и члана 7. и члана 8. Одлуке о  
буџетском фонду за заштиту животне средине ( „Сл. лист општине Сента“ бр. 7 /10), а по 
претходно прибављеној сагласности Министарства енергетика, развоја и заштите животне 
средине, број: 401-00-00153/2013-01 од 28. 03. 2013. године, Скупштина општине Сента на 
седници одржаној дана 09. априла 2013. године, донела   
 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Сента (у даљем тексту: Фонд ) за 2013. годину, намењених за 
реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења 
животне средине на територији општине Сента у периоду јануар-децембар 2013. године. 

II. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 23.449.319,14 динара, 
оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци  
о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Сента 
("Службени лист општине Сента", бр. 17/09), и то од: 

 
- накнада за заштиту и унапређивање животне  
  средине и накнада за загађивање животне средине            9.500.000,00 динара  
 
- пренета средства из претходне године у износу                 13.949.319,14  динара 

 
 

III. 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); програма у вези управљања отпадом; програма заштите и развоја 
природних добара; научноистраживачких програма и пројеката; едукативних програма на јачању 
свести; информисање и објављивање података о стању животне средине; као и других 
активности од значаја за заштиту животне средине у општини. 
 

IV. Не искоришћења средства Буџетског фонда на крају текуће године преносе се у наредну 
годину у складу са чланом 10. Одлуке о  буџетском фонду за заштиту животне средине ( „Сл. 
лист општине Сента“ број 7 /10). 
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Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се према Програму 
коришћења, и то: 
 
1. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти 
 
Израда пројекта озелењавања на територији општине Сента 1.000.000,00 
Израда планске документације за санацију језера Брекеке у Народној 
башти на територији општине Сента 

1.500.000,00 

Уништавање амброзије у урбаним срединама као и одржавање истих 1.500.000,00 
Уклањање дивљих депонија као и уређење истих 2.000.000,00 
Управљање  отпадом на градском подручју општине Сента - Набавка 
контејнера за одлагање отпада и остатака  за потребе домаћинства од  5 м3 
и од 1,1 м3 

2.000.000,00 

Израда Локалног еколошког акционог плана    400.000,00 
Уклањање дивљих депонија путем контејнера од 5 м3 на јавним зеленим 
површинама  

   400.000,00 

Набавка садница за дрворед за јавне зелене површине     500.000,00 
Одржавање постојећих и новосађених дрвореда на јавним зеленим 
површинама                               

   900.000,00 
 

Куповина цвећа за зелене површине, као и одржавање исте 1.500.000,00 
Субвенција за израду Регионалне депоније 2.500.000,00 
Реализација пројекта санације и рекултивације постојеће градске депоније 1.000.000,00 
Израда планске документације,одржавање и санација отворених канала на 
територији општине Сента 

1.000.000,00 

Остале превентивне и подстицајне програме и пројекте за чијом се 
реализацијом укаже потреба 

  99.319,14 

Набавка канти за смеће за јавне површине од 30-85 л   850.000,00 
УКУПНО:     17.149.319,14 

 
2. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији општине 
Сента 
Мониторинг комуналне буке    800.000,00 
Мониторинг квалитета ваздуха  1.900.000,00 
Инспекцијско мерење буке    300.000,00 
Мерење у случају хемијског удеса   150.000,00 

 
За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и научним 
организацијама и установама у складу са позитивним прописима. 
Преостале обавезе за програме (мониторинг комуналне буке и мониторинг квалитета ваздуха) из 
2012. године износе 1.200.000,00 динара. 

 УКУПНО:     4.350.000,00 
 
3. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Сента 
 
Куповина додатних делова акустичног апарата за утврђивање здравственог 
стања дрвећа 

   200.000,00 

УКУПНО:    200.000,00 
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4. Научно-истраживачки програми и пројекти у области заштите животне средине 
 
Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти из области животне средине за које постоји 
потреба и интерес да се реализују на територији општине Сента, а који дају применљиве научне 
резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која доприносе заштити и 
унапређењу животне средине на територији општине Сента. 
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса уколико постоји потреба и интерес 
да се реализују на територији општине Сента. 
 
Научно-истраживачки програми и пројекти 50.000,00 

УКУПНО:          50.000,00 
 

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 
 
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, 
орган надлежан за заштиту животне средине Општинске управе, самостално или у сарадњи са 
другим органима Општинске управе, организацијама и службама, школама, стручним и научним 
организацијама или појединцима и невладиним организацијама, организоваће се или ће се узети 
учешће на предавањима, семинарима и трибинама из области заштите и унапређења животне 
средине и обележавању значајних догађаја и датума из области заштите животне средине: 

- Сајмови заштите животне средине 
- Дан планете Земље 
- Дан заштите животне средине 
- Светски дани без аутомобила 
- Дан климатских промена 
- Дан екологије Србије 
- Други значајни датуми, догађаји, манифестације, акције и пројекти 

 
- Штампање едукативног материјала 

 
- Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница 

 
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине 100.000,00 
Штампање едукативног материјала 50.000,00 
Котизација за семинаре, трошкови смештаја као и дневница 100.000,00 
Израда и постављање едукационих табли 300.000,00 
Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите 
животне средине и за потребе инспекције заштите животне средине 
(инспекцијски надзор и рад на терену) Општинске управе Сента 

 
1.000.000,00 

УКУПНО:       1.550.000,00 
 
6. Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени цивилном сектору, 
невладиним организацијама и школским установама на територији општине Сента 
 
Програми и пројекти из области заштите животне средине намењени 
цивилном сектору, невладиним организацијама и школским установама 

100.000,00 

УКУПНО:   100.000,00 
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7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 
животне средине, јавности рада надлежног органа за заштиту животне средине и јачања свести о 
значају заштите животне средине поставиће се Интернет презентација надлежног органа за 
заштиту животне средине. 
Истовремено ће се обавештавање јавности о стању животне средине вршити и путем средстава 
јавног информисања. 
 
 
Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне 
средине 

50.000,00 

УКУПНО:         50.000,00 
 
 
 
 

V. Финансирање или суфинансирање активности из тачке III. овог програма вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине на територији општине Сента. 

 
VI. Када се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу, 

расходи ће се остварити по приоритетима које утврди Председник општине Сента, и то: 
обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе. 

 
VII. Средства из тачке  II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других 

извора, која ће се користити у складу са овим програмом.  
 

VIII. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи орган надлежан за заштиту животне средине 
Општинске управе Сента. 

 
 
Овај програм објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
     
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 415-2/2013-I 
Дана: 09. април 2013. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c. p. 

  
О б р а з л о ж е њ е: 

 
 

Према члану 100. Законa о заштити животне средине ( „Службени гласник РС“ број: 
135/04, 36/2009 и 72/2009-др. Закони и 43/2011- одлука УС) јединица локалне самоуправе је 
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дужна да отвори буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
Средства буџетског фонда користе се наменски, за финансирање акционих и санационих 

планова у складу са Националним програмом, односно за финансирање програма и планова 
јединице локалне самоуправе из члана 68. овог Закона. 
 

Општинско веће општине Сента је дана 05. априла 2013. године донело Закључак под 
бројем 14-111/2013 којим се утврђује предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Сента за 2013. годину  и исти се упућује Скупштини 
општине Сента на разматрање и усвајање. 

На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Програма 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента за 2013. 
годину  у предложеном тексту. 
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