Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 13.02.2015. године, на основу члана 100 става 4 Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС",
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11 – одлука УС), у складу са Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији
градске општине Обреновац за период 2012-2015. године VI-01 бр. 020- 116 од 29. децембра 2011. године, члана 24. Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист
града Београда" број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 7 Одлуке о образовању и о отварању буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите
животне средине на територији градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 62/09), по претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине под бројем 401-00-002278/2015 од 10.02.2015. године, на предлог Већа градске општине Обреновац под бројем VII-02 бр.
020-3/37 од 19.01. 2015. године, донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ, НЕИСКОРИШЋЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ /ВИШАК ПРИХОДА/

I Намена Фонда
Законом о заштити животне средине ( ''Сл. гласник РС'' број 135/04, 36/09 и 36/09 – др. закон, 72/09-др.закон и 43/11 – одлука УС) уређује се интегрални систем
заштите животне средине, односно остварују права човека на живот и развој у здравој средини, а самим тим и уравнотежен однос привредног развоја и животне
средине.
Скупштина градске општине Обреновац је у оквиру својих надлежности утврђених законом донела Локални акциони план заштите и унапређења животне средине на
територији градске општине Обреновац за период 2012.-2015. година.
На основу Закона о заштити животне средине и Закона о буџетском систему Скупштина градске општине Обреновац је донела Одлуку о образовању и отварању
Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац.
Средства Фонда чине:
- Неискоришћена средства Буџетског фонда из 2014.године /вишак прихода/
Намена и начин коришћења средстава буџетског фонда на годишњем нивоу дефинише се доношењем Програма коришћења средства буџетског фонда за
финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за текућу буџетску годину ( у даљем тексту: Програм).
II Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине
Обреновац за 2015. годину
1. Овим Програмом утврђује се : циљ, мера, активност , намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите
животне средине на територији градске општине Обреновац ( у даљем тексту: Буџетски фонд) планираних у буџету градске општине Обреновац за 2015.
годину.
Средства Буџетског фонда у износу од : 130.554.210 динара користиће се наменски за финансирање обавеза градске општине Обреновац утврђених законом,
Локалним акционим планом заштите и унапређења животне средине на територији градске општине Обреновац за период 2012.-2015. година, Стратешким
акциони планом општине Обреновац за период 2014.-2016. година и преузетим обавезама по Програму коришћења средства буџетског фонда за финансирање
програма и планова заштите животне средине на територији градске општине Обреновац за 2014 буџетску годину.

III Начин коришћења средства Буџетског фонда
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији градске општине
Обреновац за 2015 годину ( и ранијих година), дефинисани су субјекти надлежни за спровођење Програма.
2. Према овом Програму то су: Јавна предузећа чији је оснивач Скупштина градске општине Обреновац, која у својим годишњим програмима пословања
које усваја Скупштина градске општине, преузимају обавезу реализације конкретних пројеката, програма и активности из Програма коришћења
средства Буџетског фонда за 2015. годину и исте детаљније разрађују кроз своје програме.
IV Програм активности по областима у 2015 години :
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:

Смањење загађења
ваздуха које потиче из
стационарних извора

Мере

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

Смањење загађења ваздуха

Циљ

Активности

1. З А Ш Т И Т А В А З Д У Х А
Програм 2015.

Проширење система
даљинског грејања

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Спровођење пројеката санаације постојеће топловодне мреже,
пројектовање, решавање имовине и изградња нове топловодне мреже
у циљу смањења броја индивидуалних ложишта у централном
градском и ширем подручју града у циљу побољшања квалитета
ваздуха
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Смањење емисије
штетних материја из
саобраћаја

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Смањење броја превозних средстава у ужем градском језгру, као
мера за побољшање квалитета ваздуха настала смањеним
емитовањем сумпор диоксида, азот диоксида, угљен моноксида,
суспендоване материје PM10, бемзопирена и других штетних
материја, кроз наставак изградње обилазница у улици Краља
Александра са кружним током и Тамнавска улица IV фаза:
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Надлежни за спровођење

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

2. З А Ш Т И Т А В О Д А
Програм 2015.

Надлежни за спровођење

Санација и реконструкција
водоводне мреже

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Смањивање губитака кроз санацију и реконструкцију водоводне
мреже и хидротехничких објеката испитивањем стања водоводне
мреже и санирањем оштећених делова водоводне мреже (капитално
одржавање):
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод и
канализација

Санација изворишта према
идејном плану

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Санација 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.
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод и
канализација

Санација и реконстукција
постројења за прераду воде

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Континуирано одржавање и модернизација постројења за прераду
воде Забрежје и Барич у циљу добијања што квалитетније воде и
дистрибуције исте у систем водоснабдевања.

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод и
канализација

Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године
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Изградња нових и проширење
постојећих система за
водоснабдевање, праћење
квалитета пијаће воде
Праћење квалитета и информисање грађана,
спречавање изливања непрерађених
отпадних вода у реке и канале

Повећање доступности здраве
пијаће воде целокупном
становништву
ГО Обреновац
Побољшање квалитета површинских вода

Изградња нове и
проширење постојеће
водоводне мреже

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Стварање услова за прелазак на организовани систем снабдевања
становништва здравом пијаћом водом, из разлога што су анализе
констатоване у ЛЕАП-у показале да се становништво 10 месних
заједница са територије општине и даље пијаћом водом снабдева
из бунара из којих је вода и хемијски и бактериолошки
неисправна и опасна по живот и здравље људи.

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод и
канализација

Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Изградња нове, проширење
и одржавање постојеће
канализационе мреже

Изградња постројења за
прераду одпадних вода

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Санација,проширење и пројекти реализације нове мрежа фекалне
канализације и фекалних црпних станица. ЛЕАП-ом је констатовано
да је највећи загађивач наших река управо канализација, јер се све
употребљене ( фекалне) воде без икаквог третмана испуштају у
Колубару. Индивидуална домаћинства користе септичке јаме које се
неконтролисано изливају и емитују велику количину штетних
супстанци и гасова у подземне воде. Управо преласком становништва
на овај уређен, централизован систем испуста употрбљених вода
смањио би загађење река, подземних вода и животне средине у
целини.
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Израда планске и пројектне документације за ППОВ (постројење за
прераду отпадних вода)
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Градска општина
Обреновац, ЈКП Водовод и
канализација

Градска општина
Обреновац,
ЈКП Водовод и
канализација
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3.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:
3. У П Р А В Љ А Њ Е О Т П А Д О М

Повећање степена
поновног искоришћења и
рециклаже отпада

Подизање капацитета
ЈКП Обреновац

Мере

Планирање и реализација
едукативних еколошких
програма и пројеката

Повећање степена
информисања и развијање јавне
свести у области заштите
животне средине

Успостављање организованог система рециклаже и
искоришћења комуналног отпада

Циљ

Активности

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

Програм 2015.
У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Замена дотрајалих контејнера и канти. Набавка савремених канти и
контејнера за одвојено сакупљање отпада и специјализоване опреме за
транспорт и третман комуналног отпада (булдожер)
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године
Напомена: Закључен уговор у 2012. години, годишње лизинг рате у
укупном износу од 6 милиона динара.

Надлежни за
спровођење

Градска општина
Обреновац,
ЈКП Обреновац

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Повећање степена
искоришћења отпада као
секундарне сировине

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

Реализација пројекта 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
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Организовање едукативних еколошких програма за децу школског и
предшколског узраста кроз еколошке школе и кампове
Добијена сагласност 2011,2012,2013. и 2014. године

Градска општина
Обреновац, ЈП за
изградњу

Градска општина
Обреновац, ЈП СКЦ
"Обреновац"
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4.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:
4. Е Н Е Р Г Е Т С К А Е Ф И К А С Н О С Т
Мере
Повећање енергетске ефикасности у
зградама колективног становања и на
јавним објектима у циљу побољшања
енергетске ефикасности

Повећање енергетске ефикасности

Циљ

Активности

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

Надлежни за
спровођење

Програм 2015.
У складу са ЛЕАП-ом 2012-2015. године
Реконструкција, односно адаптација објеката у циљу побољшања
његових енергетских својстава кроз:
- набавку и постављање изолације
- замену спољашње столарије
- набавку и уградњу енергетски ефикасних пећи, котлова или
подстаница, система за регулацију потрошње топлотне енергије,
ревитализација или замена система за развод топле воде,
постављање филтера и изолације и извођење других радова у
објектима колективног становања и на јавним објектима (кровови са
олуцима, термоизолационе фасаде, подови) као и набака опреме
којом се унапређује енергетска ефикасност, смањује емисија
штетних гасова у ваздух и постиже уштеда свих облика енергије

Градска општина
Обреновац,
ЈП СКЦ "Обреновац"

Добијена сагласност 2012,2013. и 2014. године

Уважавајући предлог Већа градске општине број VII-02 бр. 020-3/37 од 19.01. 2015. године, доноси се Програм у предложеном тексту.
На основу овог Програма за сваку планирану активност средства ће се одобравати преко Буџетског фонда градске општине Обреновац носиоцима реализације у складу са
њиховим годишњим Програмима пословања за 2015. годину, којима су планиране напред побројане мере и активности у области заштите животне средине, а на које је Скупштина
градске општине Обреновац дала сагласност 30.12.2014. и 13.02.2015. године.
На овај Програм, у складу са чланом 100 ставом 5 Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" број 135/04, 36/09, 36/09-др.закони и 72/09-др.закони), Министарствo
пољопривреде и заштите животне средине дало је сагласност под бројем 401-00-002278/2015 од 10.02.2015. године.
Програм се доставља: субјектима надлежним за спровођење овог Програма, Одељењу за буџет, финансије и привреду, Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске
послове Управе градске општине Обреновац, начелнику Управе градске општине Обреновац, Правобранилаштву градске општине Обреновац, и архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020- 17 од 13. фебруара 2015. године
Обрадила
ЈЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђорђе Комленски
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