
                  
"Сл. лист града Београда" број 62/09

Скупштина  градске  општине  Обреновац  на  седници  одржаној  11.  децембра  2009. 
године, на основу члана 100 става 1 Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС" бр.  135/04 и 36/09),  чланова 64,  65,  66 и 67 Закона  о буџетском систему ("Сл. 
глсник РС" број 54/09) и члана 24 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града 
Београда" број 44/08), донела је

О Д Л У К У
о образовању и о отварању буџетског фонда за финансирање програма и планова 

заштите животне средине на територији градске општине Обреновац

Члан 1
Образује се буџетски фонд за финансирање програма и акционих и санационих 

планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац. 
Буџетски фонд се отвара као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, 

и то као индиректни корисник средстава буџета градске општине Обреновац.

Члан 2
Овом Одлуком у складу са законом утврђује се:

1. сврха буџетског фонда
2. време за које се буџетски фонд оснива односно отвара
3. извори финансирања буџетског фонда и
4. надлежност Управе градске општине за управљање Фондом 

Члан 3
Буџетски фонд се образује и отвара у циљу одвојеног вођења буџетских прихода 

и расхода, који представљају средства буџетског фонда (накнаде за загађивање животне 
средине, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и друге накнаде прописане 
законом и другим прописима у складу са законом чији део је приход градске општине), 
која  су  законом  намењена  за  финансирање  програма  и  локалних  акционих  и 
санационих планова заштите и  унапређења животне средине  и која се из  буџетског 
фонда користе на основу утврђеног програма донетог у складу са законом. 

Члан 4
 
Буџетски  фонд  се  оснива  и  отвара  у  складу  са  законом и  овом Одлуком  на 

неодређено време.  
 

Члан 5
Буџетски фонд се финансира из:

1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета градске општине за текућу 
годину;
2. наменских  прихода  буџета,  који  су законом  дефинисани  као  наменски 
приходи буџетског фонда по члану 85, 85а и 87 Закона о заштити животне 
средине;
3. прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима буџетског 
фонда и
4. других извора средстава у складу са законом (донација, поклона, прилога 
и  помоћи,  кредита,  средстава  остварених  на  конкурсима  -  домаћим  и 
иностраним, фондова ЕУ, УН и међународних организација) намењених за 
финансирање програма и пројеката заштите животне средине. 

Обавезе буџетског фонда измирују се из средстава фонда. 
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Члан 6
Буџетским фондом управља Управа градске општине Обреновац. 
Организациона  јединица  Управе  градске  општине  надлежна  за  послове 

финансија обављаће стручне и административно техничке послове буџетског фонда у 
складу са Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних 
места у Управи градске општине. 

По укидању буџетског фонда, права и обавезе буџетског фонда преузима Управа 
градске општине. 

Члан 7
 Средства буџетског фонда користе се на основу програма коришћења средстава 

буџетског фонда који доноси Скупштина градске општине, уз претходно прибављену 
сагласност министарства надлежног за послове заштите животне средине на предлог 
програма коришћења средстава буџетског фонда. 

Веће  градске  општине  утврђује  предлог  програма  коришћења  средстава 
буџетског  фонда  и  исти  доставља  надлежном  министарству  за  заштиту  животне 
средине на претходну сагласност. 

Члан 8
Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у 

буџетском  фонду,  а  обавезе  се  преузимају  у  оквиру  реално  планираних  прихода 
буџетског фонда. 

На  крају  текуће  године  неискоришћена  средства  са  рачуна  буџетског  фонда 
преносе се у наредну годину. 

Члан 9
Управа  градске  општине  по  претходно  прибављеном  мишљењу Већа  градске 

општине  доставља  министарству  надлежном  за  послове  заштите  животне  средине 
извештај  о коришћењу средстава буџетског  фонда остварених по основу накнада из 
члана 85, 85а и 87 Закона о заштити животне средине најкасније до 31. марта текуће 
године за претходну годину, односно на захтев министарства. 

Члан 10
Овлашћује се председник градске општине да отвори буџетски фонд из члана 1. 

става два ове Одлуке.
Председник градске општине отвориће буџетски фонд најкасније до 31.12.2009. 

године.  

Члан 11
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Београда". 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020- 148 од  11. децембра 2009. године

Обрадили:
НМ/СС

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
     Мирослав Неговановић
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