СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 17/2019

15. март 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник
РС“, број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 - Одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18), члана 6. и 7.
Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист
Општине Сремски Карловци, број 1/10) и члана 67. Статута Општине Сремски
Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 7/2019), Општинско веће
Општине Сремски Карловци на 71.седници одржаној дана 15. марта 2019. године,
доноси
ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Програм садржи мере и активности које се предузимају на заштити и
унапређивању животне средине и то:
1. Активности у вези управљања неопасним и инертним отпадом;
2. Сузбијање одраслих форми комараца, кућних форми комараца и сузбијање
ларви комараца;
3. Спровођења мера на систематској дератизацији домаћинства и јавних установа;
4. Мере и активности у оквиру озелењавања и то:
- Подизање ветрозаштитних појасева предвиђених планском документацијом,
- Обезбеђивање садница за јесењу садњу у већ постојећим рекреативним
површинама и парковима.
5. Вођење систематских испитивања за:
- Квалитет ваздуха,
- Мерења радијације,
- Мерења буке у одређеним зонама;
6. Организација и учествовање у манифестацијама из области животне средине;
7. Издавање публикација, радова и информативно пропагандног материјала са
циљем подизања нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине;
8. Учествовање на еко конференцијама, сајмовима екологије и другим еколошким
манифестацијама.
Члан 2.
Финансирање животне средине врши се применом начела: „корисник плаћа“,
„загађивач плаћа“ и „начела одговорности“.

Службени лист Општине Сремски Карловци, 17/2019
Укупна средства остварена од „Посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине“ на уплатном рачуну број: 840-714562843-56 Општине Сремски
Карловци, износе 1.920.000,00 динара.
Додатна средства у износу од 2.400.000,00 планирана су Одлуком о буџету
Општине Сремски Карловци у 2019.г. опредељена за заштиту и унапређење животне
средине.
Средства за заштиту животне средине могу се обезбедити и путем донација,
средства међународне помоћи, програма и фондова ЕУ, УН и међународних
организација.
Члан 3.
Средства за финансирање мера и активности на заштити животне средине
наведених у члану 1. овог Програма обезбеђују се из средстава буџета Општине
Сремски Карловци у укупном износу од 4.320.000,00 динара који се оствари на
територији Општине Сремски Карловци.
Члан 4.
Планирани расходи на реализацији и предузимању мера и активности наведених
у члану 2. Програма износе 4.320.000,00 динара.
Члан 5.
Активности у вези сузбијања одраслих форми комараца, кућних форми
комараца и сузбијању ларви комараца из члана 1. тачке 2., као и спровођење мера на
систематској дератизацији домаћинстава, јавних установа из члана 1. тачке 3. сматра се
да има приоритет у односу на остале тачке Програма.
Члан 6.
За реализацију овог програма потребно је успоставити ефикасну сарадњу са
јавним комуналним предузећима, школама, удружењима грађана и другим органима и
организацијама.
Члан 7.
Овај годишњи програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, а примењиваће се у току 2019.
године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-6/2019-I/1
Дана: 15. марта 2019. године
Сремски Карловци
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