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   ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.

 

- На основу члана 100. Закона о заштити животне
срeдине  ("Службени  гласник  РС",  бр.135/04,
36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 -
одлука  УС  и  14/16)  и  чл.  47.  и  107.  став  3.
Статута града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14,  20/14,  28/14  и  5/17),  Градско  веће  града
Зрењанина,  по  прибављеној  сагласности
Министраства пољопривреде и заштите животне
средине  број  401-00-00531/2017-09  од
07.03.2017.  године,  на  седници  одржаној  дана

14.03.2017. године, донело је 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ

ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА

ЗРЕЊАНИНА У 2017. 
ГОДИНИ

Овим  Програмом  утврђује  се  обим,  намена  и
начин коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту  животне  средине  (у  даљем  тексту:
Фонд) планираних у буџету града Зрењанина за
2017. годину.
Укупан пројектовани приход буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2017. годину:

извор финансирања 01 приходи из буџета 75.000.000

извор финансирања 15 неутрошена средства 
донације из ранијих година

 2.916.666

извор финансирања 13 пренета неутрошена 
средства
из ранијих година 

10.583.334

свега за програмску активност 0401-0001  88.500.000

Средства буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина за 2017. годину планирана су
Одлуком о буџету града Зрењанина за 2017. годину ("Службени лист града Зрењанина, број 33/16), у
оквиру  раздела  4  -  Заштита  животне  средине,   извор  финансирања -  01,  13  и  15,  функционална
класификација - 500, економска класификација 411- 426, 451, 481-482, 511-512, 541 позицијe 117-139. 
Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита животне средине 88.500.000 динара.
Финансијска средства фонда за заштиту животне средине за 2017. годину планирана су за реализацију
следећих програма:

Редни
број

Намена- активност Износ(динара) са
ПДВ

I Учешће у међународним пројектима из 
области заштите животне средине

100.000

II Одржавање паркова и природних површина 18.000.000

III Програми  и  пројекти  у  области  заштите
животне средине који се реализују преко ЈП и
ЈКП 30.150.000

IV
Материјали за очување животне средине  1.000.000

V Финансирање пројеката невладиних 
организација из области заштите животне 
средине

 3.000.000

VI Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама

 3.000.000
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VII Пројекти и радови из области унапређивања
животне средине 30.250.000

VIII Опрема за очување животне средине 2.000.000
IX Трошкови  експропријације  земљишта  за

изградњу регионалног центра за управљање
отпадом

 1.000.000

Укупно са ПДВ (x20%) 88.500.000

I.  Учешће  у  међународним  пројектима  -
економска  класификација  423,  позиција  131  из
Одлуке  о  буџету  града  Зрењанина  за  2017.
годину, предвиђена средства у износу до 100.000
динара са ПДВ.

II.  Одржавање  паркова  и  природних
површина  -  економска  класификација  424,
позиција 132 специјализоване услуге из Одлуке о
буџету  града  Зрењанина  за  2017.  годину,
предвиђена  средства  у  износу  до  18.000.000
динара са ПДВ.
распоредиће се на следећи начин:

1)  услуге  заштите  природних  вредности  и
унапређење  подручја  са  природним  својствима
(споменици  природе:  "Жупанијски  парк  у
Зрењанину",  "Храст  лужњак  у  Зрењанину"  и
"Бели дуд у Белом Блату"), предвиђена средства
у износу до 1.000.000 динара са ПДВ,
2)  праћење  квалитета  ваздуха,  предвиђена
средства у износу до 4.600.000 динара са ПДВ,
3)  праћење  нивоа  комуналне буке,  предвиђена
средства у износу до 1.050.863 динара са ПДВ,
4)  праћење  квалитета  површинских  вода  и
акумулација,  предвиђена средства  у  износу  до
1.180.000 динара са ПДВ,
5)  мониторинг  земљишта  на  територији  града
Зрењанина,  предвиђена  средства  у  износу  до
500.000 динара са ПДВ,
6) елаборат акустичких зона на територији града
Зрењанина,  предвиђена  средства  у  износу  до
500.000 динара са ПДВ,
7)  уклањање  дивљих  депонија,  предвиђена
средства у износу до 3.908.137 динара са ПДВ,
8) преузете, а неизмирене обавезе по Програму
коришћења  средстава  буџетског  фонда  за
заштиту  животне  средине  града  Зрењанина  за
2016.  годину,  предвиђена  средства  у  износу  до
5.261.000 динара са  ПДВ  распоредиће  се  на
следећи начин:
-   праћење  квалитета  ваздуха,  предвиђена
средства у износу до 3.515.714 динара са ПДВ,
-   праћење  нивоа  комуналне буке,  предвиђена
средства у износу до 780.811 динара са ПДВ,
-    праћење  квалитета  површинских  вода  и
акумулација,  предвиђена средства  у  износу  до
965.156 динара са ПДВ.

III.  Програми и пројекти у области заштите
животне средине који се реализују преко ЈП и
ЈКП  -  економска  класификација 425, позиција
133 из Одлуке о буџету града Зрењанина за 2017.
годину,  предвиђена  средства  у  износу  до
30.150.000  динара  са  ПДВ  распоредиће  се  на
следећи начин:

1)    радови  на  текућем  одржавању  одводних
канала  и  пропуста  на  територији  града
Зрењанина  (чишћење  канала  и  одношење
отпада)  предвиђена средства  у  износу  до
25.150.000 динара са ПДВ,

2)    радови  на  реконструкцији  споменика
природе  "Жупанијски  парк  у  Зрењанину",
предвиђена средства у износу  до 5.000.000
динара са ПДВ.

IV. Материјали за очување животне средине -
економска класификација 426, позиција 134 из
Одлуке  о  буџету  града  Зрењанина  за  2017.
годину,  предвиђена  средства  укупно  1.000.000
динара са ПДВ распоредиће се на следећи начин:

1) преузете обавезе по програму из 2016. године,
набавка  садног  материјала  за  јавно  зелене
површине,  предвиђена средства  у  износу  до
1.000.000. динара са ПДВ.

V.  Финансирање  пројеката  невладиних
организација  из  области  заштите  животне
средине -  економска  класификација  481,
позиција  135  из  Одлуке  о  буџету  града
Зрењанина за 2017. годину, предвиђена средства
укупно до 3.000.000 динара са ПДВ, распоредиће
се на следећи начин: 
1) подизање зелених површина.

VI.  Субвенције  јавним  нефинансијским
предузећима  и  организацијама,  економска
класификација  451,  позиција  136 из  Одлуке  о
буџету  града  Зрењанина  за  2017.  годину,
предвиђена средства укупно до 3.000.000 динара
са ПДВ.

VII. Пројекти  и  радови  из  области
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унапређивања  животне  средине  -  економска
класификација  511,  позиција  137 из  Одлуке  о
буџету  града  Зрењанина  за  2017.  годину,
предвиђена  средства  укупно  до  30.250.000
динара са ПДВ распоредиће се на следећи начин:
1) изградња  касете  на  депонији  предвиђена

средства у износу до  10.000.000 динара са
ПДВ,

2) израда  Студије  оправданости  за  пројекат
"Регионални центар за управљање отпадом-
Зрењанин", предвиђена средства у иносу до
500.000. динара са ПДВ, 

3) израда пројектно техничке документације за
реконструкцију  споменика  природе
"Жупанијски парк у Зрењанину"предвиђена
средства  у  износу  до  450.000.  динара са
ПДВ, 

4) техничка документација за извођење радова
на зацевљењу багљашког канала предвиђена
средства  у  износу  до  6.000.000. динара са
ПДВ, 

5) преузете  обавезе  по  програму  из  2016.
године,  радови  на  изградњи  атмосферског
колектора за растерећење багљашког канала
због непријатних мириса од отпадних вода,
предвиђена средства у износу 13.300.000 са
ПДВ.

VIII. Опрема  за  очување  животне  средине,
економска  класификација  512,  позиција  138 из
Одлуке  о  буџету  града  Зрењанина  за  2017.
годину,  предвиђена   средства  укупно  до
2.000.000 динара са ПДВ за набавку контејнера.

IX.  Трошкови експропријације  земљишта за
изградњу Регионалног центра за  управљање
отпадом,  економска  класификација  541,

позиција  139 из  Одлуке  о  буџету  града
Зрењанина за 2017. годину, предвиђена средства
у износу до 1.000.000 динара са ПДВ. 

Средства  предвиђена  овим  Програмом
распоређују  се  по  носиоцима  активности  на
основу решења које доноси Градоначелник града
Зрењанина.

Реализацију овог Програма спроводе Одсек
за  буџет  и  Одсек  за  заштиту  и  унапређивање
животне средине и у том смислу,  овлашћени су
да  контролишу  извршење  радова  и  да  траже
писмени  извештај  о  утрошеним  средствима  и
извршеним  радовима.  Одсек  за  буџет је  у
обавези  да  надлежном  Министарству  поднесе
Извештај  о  реализацији  програма  коришћења
финансијских  средстава  до  31. марта  2018.
године.

Уколико  се  приходи  и  примања  Фонда  у
току буџетске године не остварују у планираном
износу  расходи  ће  се  остваривати  по
приоритетима које  утврди Градоначелник  града
Зрењанина,  и  то на  основу обавеза утврђених
законом и раније утврђених уговорених обавеза.

Овај  програм  објавити  у  "Службеном
листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-33-2-1/17-III
Дана: 14.03.2017. године   
З Р Е Њ А Н И Н

   ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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