ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ
На основу Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'' бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 43/2011), Акционог плана заштите и унапређења
животне средине на територији градске општине Обреновац за период 2012 - 2015 године број VI-01 бр. 020- 116 од 29.12.2011. године, Скупштина
градске општине Обреновац донела је Програм коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине
на територији градске општине Обреновац за 2014. годину, број бр. VII-01 бр. 020-12 од 25.02.2014. годинне и Прву допуну Програма коришћења
средстава Буџетског фонда, број VII-01 бр. 020-45 од 08.05.2014. године, на које је Министарство животне средине и просторног планирања дало
појединачне сагласности.
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине
Обреновац за 2014. годину обухватао је циљеве, мере, активности, програмске активности за 2014. годину и надлежне субјекте за спровођење.
Надлежни за спровођење овог Програма у 2014. години били су:
1. ЈКП ''Топловод'' Обреновац,
2. ЈКП ''Обреновац'' Oбреновац,
3. ЈКП ''Водовод и канализација'' Обреновац,
4. ЈП за изградњу Обреновца
5. ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац и
6. ЈП Спортско културни центар Обреновац
Укупно планирана средства за ове намене у 2014. години износила су 674.407.497,00 динара, а укупно утрошена средства 539.131.355,44 динара.
План и реализацију средстава Буџетског фонда по субјектима надлежним за спровођење приказује следећа табела:
1. ЈКП ''Топловод'' Обреновац,
2. ЈКП ''Обреновац'' Oбреновац,
3. ЈКП ''Водовод и канализација'' Обреновац,
4. ЈП за изградњу Обреновца
5. ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
6. ЈП Спортско културни центар Обреновац
УКУПНО

76.000.000,00
101.500.000,00
150.000.000,00
181.100.000,00
34.807.497,00
131.000.000,00
674.407.497,00

72.747.120,76
86.346.679,31
99.727.821,57
166.247.175,50
29.689.777,65
84.372.780,65
539.131.355,44

Детаљан приказ свих активности које су реализоване средствима Буџетског фонда у 2014. години приказује следећа табела:
1. ЗАШТИТА ВАЗДУХА
ЛЕАП-ОМ (Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији ГО Обреновац за период 2012.-2015. године) су дефинисани циљеви,
мере, активности кроз конкретне програме и субјекте надлежне за спровођење Програма и то:

Активности
Набавка
опреме за
мониторинг
ваздуха
Одржавање
система и
опреме за
праћење
квалитета
ваздуха

1. З А Ш Т И Т А В А З Д У Х А
Реализоване програмске активности у 2014. години

Извршена набавка опреме за мерење азотних оксида и набавка
климе за мерну станицу у Грабовцу

Смањење загађења
ваздуха које потиче
из стационарних
извора

Успостављање мреже
мониторинга квалитета
ваздуха

Мере

Проширење
система
даљинског
грејања

Реализован пројекат санације топлотних подстаница, која су
претрпела велика оштећења изазвана поплавом у мају месецу,
све у циљу смањења броја индивидуалних ложишта у
централном градском и ширем подручју града у циљу
побољшања квалитета ваздуха

Смањење
загађења
ваздуха које
потиче из
саобраћаја у
циљу
побољшања
квалитета
ваздуха

Смањење загађења ваздуха

Успостављање и
унапређење система за
праћење квалитета
ваздуха

Циљ

Смањење
емисије
штетних
материја из
саобраћаја

Настављена изградња обилазнице у улици Краља Александра
са кружним током на путу за Забран

Надлежни за спровођење

Градска општина,
ЈП ЗЖС

Градска општина,
ЈКП Топловод,

Градска општина,
Јавно предузеће за
изградњу
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2. ЗАШТИТА ВОДА
ЛЕАП-ОМ (Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији ГО Обреновац за период 2012.-2015. године) су дефинисани циљеви,
мере, активности кроз конкретне програме и субјекте надлежне за спровођење Програма и то:

Мере

Одржавање постојећих водоводних система

Смањење губитака, повећање капацитета, заштита
изворишта, повећање енергетске ефикасности и
побољшање квалитета воде у водоводу

Циљ

Активности

Санација изворишта
према идејном плану

2. З А Ш Т И Т А В О Д А
Реализоване програмске активности у 2014. години
Санације изворишта подземних вода ( зона санитарне заштите,
модернизција постројења и др.) у циљу добијања здраве пијаће
воде према Идејном плану радова санације и реконструкције
изворишта за период 2010-2014. у циљу добијања здраве пијаће
воде, као основног предуслова здравља људи. Реализована кроз
следеће активности:
- Реконструкција цеватих бунара – механичко – хемијска
регенерација, набавка опреме
- Санација рени бунара
- Реконструкција опреме на пумпним станицама
- Санација просјаг бунара – механичко хемијска
регенерација, набавка утопне пумпе
- Реконструкција опреме на ГЦС Забрежје
- Набавка вентила за филтерска поља
- Набавка електрокомандих ормана за хидросетове у
стамбеним зградама
- Реконструкција опреме на пумпним станица
- Услуге вештачења за потребе добијања водних дозвола
бунара

Надлежни за спровођење

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод
и канализација
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Изградња нових и проширење
постојећих система за
водоснабдевање, праћење
квалитета пијаће воде

Повећање доступности здраве
пијаће воде целокупном
становништву ГО Обреновац

Санација и
реконструкција
водоводне мреже

Изградња нове и
проширење постојеће
водоводне мреже

Активности на санацији и реконструкцији водоводне мреже и
хидротехничких објеката реализоване су кроз:
- Реконструкцију цевовода и прикључака у ул. Војводе
Мишића
- Санација главног потисног цевовода
- Реконструкцију цевовода и прикључака у насељу
Циглана

Активности на изградњи нове односно проширењу
постојеће водоводне мреже су следеће:
 Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама
 Изградња секундарне водоводне мреже у Дражевцу
 Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод
и канализација
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Праћење квалитета и информисање грађана, спречавање изливања
непрерађених отпадних вода у реке и канале

Побољшање квалитета површинских вода

Активности на изградњи мреже фекалне канализације су
следеће:
Изградња нове,
проширење и одржавање
постојеће
канализационе мреже

-

Активности на санацији мреже фекалне канализације су
следеће:
-

Изградња постројења за
прераду одпадних вода

Изградња колектора фекалне канализације и ФЦС за
насеља Кртинска и Уровци
Повезивање прикључака на већ изграђену
канализациону мрежу

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод
и канализација

Санација шахте код Максија
Санација ФЦС – санација јама
Ремонт дизел агрегата после поплаве
Санација главног фекалног колектора

Наставак реализације активности на Пројеку изградње ППОВ Израда планске и пројектне документације за ППОВ
(постројење за прераду отпадних вода) .

Градска општина
Обреновац, ЈП ЗЖС и
ЈКП Водовод и
канализација

3.БИОДИВЕРЗИТЕТ
ЛЕАП-ОМ (Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији ГО Обреновац за период 2012.-2015. године) су дефинисани циљеви,
мере, активности кроз конкретне програме и субјекте надлежне за спровођење Програма и то:
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Старање и управљаљаље
заштићеним природним
добрима
Одржавање
постојећих јавних
зелених површина
Вршење годишње систематске
дезинсекције на територији ГО
Обреновац

ење бројности штетних организама
(глодара, крпеља, комараца...) на
подручју ГО Обреновац

Повећање површина под
заштитом, заштита
биодиверзитета

Мере

Повећање површина
уређених јавних
зелених површина и
унапређење стања
постојећих јавних
зелених површина

Циљ

3. З А Ш Т И Т А Б И О Д И В Е Р З И Т Е Т А
Активности
Реализоване програмске активности у 2014. години

Заштита и унапређење
ЗП «Група стабала
храста лужњака-Јозића
колиба»

Реализован годишњи Програма заштите и развоја«Група
стабала храста лужњака-Јозића колиба»

Заштита и унапређење
постојећег стања
Забранске шуме

Реализован Програм уређења и одржавања споменика природе
''Забран''
Реализован Програм уређења и одражавања Арборетума

Надлежни за спровођење

Градска општина
Обреновац, ЈП ЗЖС

Градска општина
Обреновац, ЈП ЗЖС

Извршена набавка садног материјала
Спровођења мера неге и
заштите по урађеним
програмима

Реализован Програм одржавање јавних зелених површина
(програм одржавања јавних зелених површина; одржавање
зелених површина по месним заједницама; одржавање
неуређених површина поред путева)

Градска општина
Обреновац, ЈКП
Обреновац

Градска општина
Обреновац, ЈП ЗЖС
Доношење, развој и
имплементација
Реализован Програм сузбијања комараца, крпеља и глодара
програма дезинсекције на
локалном нивоу
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4.УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ЛЕАП-ОМ (Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији ГО Обреновац за период 2012.-2015. године) су дефинисани циљеви,
мере, активности кроз конкретне програме и субјекте надлежне за спровођење Програма и то:
4. У П Р А В Љ А Њ Е О Т П А Д О М

Подизање капацитета ЈКП
Обреновац

Мере

Повећање степена поновног
искоришћења и рециклаже
отпада

Успостављање организованог система рециклаже и
искоришћења комуналног отпада

Циљ

Активности

Набавка недостајућих судова за
отпад и опреме за
сакупљање, третман и транспорт
комуналног отпада

Повећање степена искоришћења
отпада као
секундарне сировине

Реализоване програмске активности у 2014. години

Реализована набавка канти за смеће и настављена исплата рата за
булдозер (набављен на лизинг 2012. године)

Реализован пројекат коришћења струганог асфалта, oтпадног
камена са ремонта пруге и пепела и шљаке од сагоревања угља из
термоенергетских постројења, за изградњу и одржавање путева у
циљу смањења депонованих количина и у циљу уштеде природних
необновљивих ресурса и у 2014. години.

Надлежни за
спровођење

Градска општина
Обреновац,
ЈКП Обреновац

Градска општина
Обреновац, ЈП за
изградњу
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Санација, затварање и
рекултивација градске депоније
«Гребача»
Планирање и реализација едукативних еколошких
програма и пројеката

Санација постојећих сметлишта
комуналног отпада и локација
опасног отпада
Повећање степена информисања и развијање јавне
свести у области заштите животне средине

Санација и ремедијација дивљих
депонија

Реализација Програма едукације
у вези са заштитом животне
средине кроз обележавање
значајних еколошких датума,
учешће у еколошким акцијама и
реализовање еко-кампова за децу
предшколског и
основношколског узраста

Реализовне активноси на уклањању дивљих депонија

Реализован Програм организовање едукативних еколошких
програма за децу школског и предшколског узраста кроз еколошке
школе и кампове.

Реализован годишњи Програм који има за циљ да деци и
омладини са нашег подручја које је изложено свим врстама
загађења ( ваздух, вода, земљиште, животињски свет) омогући да
кроз интензивно бављење физичким активностима изграде
отпорност на спољне утицаје и болести ( према званичним
подацима све већи број деце и младих наше општине има
симптоме болести дисајних органа, као што су алергије, астме и
друге болести посебно респираторног система).

Градска општина
Обреновац, ЈКП
Обреновац

Градска општина
Обреновац, ЈП
ЗЖС
Градска општина
Обреновац, ЈП
ЗЖС и
ЈП СКЦ
"Обреновац"

Градска општина
Обреновац и ЈП
СКЦ "Обреновац"
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5.ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ЛЕАП-ОМ (Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији ГО Обреновац за период 2012.-2015. године) су дефинисани циљеви,
мере, активности кроз конкретне програме и субјекте надлежне за спровођење Програма и то:
5. Е Н Е Р Г Е Т С К А Е Ф И К А С Н О С Т
Активности

Реализоване програмске активности у 2014. години

Рационализација
јавне расвете

Мере

Изградња, одржавање,
побољшање и
реконструкција објеката
јавне расвете

Реализован а активност на одржавању и побољшању јавне
расвете у циљу повећања енергетске ефикасности и уштеде
енергије.

Повећање енергетске
ефикасности у зградама
колктивног становања и на јавним
објектима у циљу побољшања
енергетске ефикасности

Подизање енергетске ефикасности

Циљ

Израда пројеката и
извођење грађевинских
радова који ће смањити
топлотне губитке у
зградама колективног
становања и на јавним
објектима

Извршени радови на репарацији филтера отвореног базена,
радови на замени цевовода и арматуре за пуњење отвореног
базена, започети радови на реконструкцији затвореног
базена, радови на санацији крова објекта Соколски дом
(јавни објекти – ЈП Спортско културни центар Обреновац),
којима се унапређује енергетска ефикасност објекта и
уштеда свих облика енергије

Надлежни за
спровођење

Градска општина
Обреновац, ЈП за
изградњу

Градска општина
Обреновац,
ЈКП "Топловод", JП за
изградњу Обреновца и
и ЈП СКЦ "Обреновац"

Обрађивач: Одељење за буџет, и финансије
Предлагач: Веће градске општине
Претходно размата: Савет за буџет и финансије
Усваја: Скупштина градске општине

9

