СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 7

15. јуна 2011. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени гласник
Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009), члана 64. Статута Општине Сремски
Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008) и члана 7.
Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Сремски
Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 1/2010), Општинско
веће Општине Сремски Карловци на својој петој седници одржаној дана 6. јуна
2011. године донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ЗА 2011. ГОДИНУ

I Oвим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава за
активности које се током 2011. године планирају у области заштите и унапређења
животне средине у Општини Сремски Карловци.
II За реализацију Програма планирају се средства из буџета Општине
Сремски Карловци у укупном износу од .......................................1.200.000,00 динара.
Износ средстава из претходног става ће бити остварен од:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине ...........1.000.000,00
динара,
- накнаде из средстава за загађивање животне средине ..............200.000,00
динара.
III Средства из тачке II овог програма реализоваће се наменски за
финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите
животне средине према следећим програмима:
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1. ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ЈАВНИХ ЧЕСМИ
СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ
1.1. Узорковање воде за пиће из јавних чесми .
1.2. Испитивање узетих узорака и израда извештаја о резултатима
испитивања.

150.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
У Сремским Карловцима има око 20 јавних чесми. Становништво користи
воду у техничке сврхе и за пиће. Анализирањем воде и обавештавањем грађана
доприноси се њиховом здрављу.

2. ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ „ДОЛМЕ“

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

ВРСТА АКТИВНОСТИ
Машинско чишћење терена од шута и
другог отпадног материјала, гурањем
материјала са насипа у депресију .
Набавка, утовар, довоз и разастирање
плодне чисте земље у слоју просечне
дебљине 10 cm.
Израда
травњака
преко
фино
испланираног терена. По извршеној сетви
семе утиснути у земљу ваљком и вршити
интензивно поливање до пуног ницања
траве.
Постављање дренажне цеви ∅ 110 mm на
месту денивелације терена.
Заштита саниране површине постављањем
металних стубова ∅ 2″ дужине L=0,9 m
на размаку e= 1,5 m.
Заштиту извршити са стране Дунава.

СРЕДСТВА
динара

m2

9.000,00

m3

900,00

m2

9.000,00

m1

35

ком

80

450.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На делу површине насипа „Долма“ сада се налази депонија шута и другог
отпадног материјала. Депонија је удаљена само 400 метара од центра Сремских
Карловаца. Налази се поред шеталишта према „Старом Дунаву“. Исти простор се
користи за време одржавања „Карловачке бербе грожђа“.
2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Општине Сремски Карловци, 7/2011
Стварање нове депоније на истом простору биће спречено постављањем
металних стубова и закључавањем постојеће металне капије.
Санација и заштита ће се вршити након завршеног поступка директног
уговарања са ЈКП „Белилом“ из Сремских Карловаца. ЈКП „Белилу“ су и поверени
редовни послови заштите и унапређење животне средине.

3. ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ ПУТА М-22 И ПРУГЕ

3.1.

3.2.

3.3.

ВРСТА АКТИВНОСТИ
Набавка, утовар, довоз и разастирање
плодне чисте земље у слоју просечне
дебљине 10 cm.
Израда
травњака
преко
фино
испланираног терена. По извршеној сетви
семе утиснути у земљу ваљком и вршити
интензивно поливање до пуног ницања
траве.
Заштита саниране површине платоа
постављањем металних стубова ∅ 2″
дужине L=0,9 m на размаку e= 1,5 m.
Заштиту извршити са стране пута.

СРЕДСТВА
динара

m3

360,00

m2

3.600,00

ком

100

250.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Плато је димензија 120х30 метара. Налази се код семафора на улазу у Трг
патријарха Бранковића.
Врло често грађани довозе шут на тај простор. То ствара веома ружну слику
код људи који улазе у центар места или пролазе путем М-22 кроз Сремске
Карловце.
Након извршене санације и затравњивања платоа, веома је битно физички
онемогућити стварање нове депоније постављањем металних стубова.
Санација и заштита ће се вршити након завршеног поступка директног
уговарања са ЈКП „Белилом“ из Сремских Карловаца. ЈКП „Белилу“ су и поверени
редовни послови заштите и унапређење животне средине.
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4.

ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ШКОЛСКОГ ПАРКА

4.1.

4.2.

4.3.

СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ
Санација пешачке стазе ширине 1,40 m,
која везује Мажуранићеву улицу са
шетном стазом на „Долми“.
Санација
паркиралишта
на
делу
Мажуранићеве улице између парка и
фискултурне дворане.
Заштита парка од непрописно паркираних
возила постављањем металних стубова ∅
2″ дужине L=0,9 m на размаку e= 1,5 m.

m1

75

m2

250

ком

45

350.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Школски парк се налази код Основне школе, између пута М-22 и дела улице
Ивана Мажуранића. Пешачка стаза и паркиралиште су потпуно неуређени а са
парком чине једну функционалну и обликовну целину. Због близине спортске
дворане и пијаце, постоји потреба за повременим паркирањем већег броја возила.
Потребно је заштитити зелену површину парка од возила, постављањем металних
стубића.
Извођач радова ће бити одређен након спроведеног поступка Јавне набавке
за избор најповољнијег понуђача.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.
2.
3.
4.

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
ИЗ ЈАВНИХ ЧЕСМИ ........................................
150.000,00
динара
ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ
„ДОЛМЕ“..........................................................
450.000,00
динара
ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ПЛАТОА
ИЗМЕЂУ ПУТА М-22 И ПРУГЕ........
250.000,00
ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ
ШКОЛСКОГ ПАРКА.........................................
350.000,00
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................
УКУПНО:
4

1.200.000,00

динара
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IV Финансирање, односно суфинансирање активности из овог програма,
вршиће се у зависности од прилива средстава.
Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у
планираном износу расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
Председник Општине на предлог Одељења за комуналне, стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе Општине Сремски Карловци.
V Средства из тачке II овог Програма могу да се увећају за износ
неутрошених, наменских средстава пренетих из претходне године и за износ
донација и прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим
Програмом.
VI Реализацију програма и надзор над извршењем уговорених обавеза и
реализације појединих програма и пројеката спроводи Одељење за комуналне,
стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине
Сремски Карловци.
VII Овај програм објавити у „Службеном листу Општине Сремски
Карловци“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-2/2011-I/2
Дана: 6. јуни 2011.
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић
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САДРЖАЈ

1.

Програрм коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту и унапређење животне средине
општине Сремски Карловци за 2011. годину
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