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„Службени лист општине Чока“ бр.  11.     страна   129.            10.06.2016. 
 
31. 

 

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине  ( "Сл.гл.РС", бр. 135/04,36/09, 36/09 - др.закон,                  
72/09 – др. закон,43/11- одлука УС и 14/2016), члана 7.Одлуке о буџетском  фонду  за заштиту животне средине општине Чока              
('' Сл. лист општине Чока''  бр.11/10) и Одлуке о измени одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Чока ("Сл. лист општине Чока''  бр.13/12 ), по добијеној сагласности Министарствa пољопривреде и заштите животне 
средине   бр. 401-00-00793/2016-09 од дана  22.04.2016 . године, Oпштинско веће општине Чока на седници одржаној 30.05.2016. 
године донелo је  
 

П Р О Г Р А М  
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока   ( у даљем тексту: 
Програм ), планирају се приходна и расходна средства за израду и реализацију планова, програма и других активности у циљу 
заштите и унапређења животне средине у општини Чока за 2016. годину.  
I. 
    За реализацију Програма планира се приход средстава у изнoсу од 621.622,23 динара и то по следећим основама: 
 - посебна накнада за заштиту животне средине                     240.000,00 динара 
 - пренета средства из буџета општине Чока    381.622,23  динара 
II. 

Средства из става  I. oвог програма користиће се за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законом из 
области заштите животне средине, и то : 

1) израда Програма заштите животне средине општине Чока за период  2016 -2021 са акционим плановима:   
износ:       500.000,00  динара 

Програм защтите животне средине општине Чока радиће се у циљу утврђивања тренутног стања животне средине                   
у општини, утврђивањa жељеног стања животне средине у периоду од пет година и начина којима се жељено стање може 
постићи.  

2) Едукативни програми, образовне активности и јачање свести о значају заштите животне средине  у износу 
од 121.622,23 динара  

У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите животне средине, Општинска управа 
општине Чока , надлежно одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности ће у 
сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати на предавањима, семинарима, трибинама, манифестацијама из 
области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта Председника општине, а на основу 
предлога надлежног одељења Општинске управе општине Чока.  
 

III. 
Финансирање  или суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у зависности од расположивих средстава 

прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл.гл.РС", бр. 135/04,36/09, 36/09 - др.закон,72/09 – др. 
закон,43/11- одлука УС и 14/2016) 
 

IV. 
 Извештај о реализацији Програма сачињава  Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам,                                   
за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне  делатности и доставља га Скупштини 
општине Чока на разматрање минимум једном годишње. 
 

V. 
Буџетски фонд доставља Министарству извештај о коришћењу средстава остварених по основу Закона  о заштити 

животне средине,најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на захтев  Министарства.  
 

VI. 
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Чока''. 

 
VII. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  у „Службеном листу општине Чока“ . 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА           Председник Општинског Већа Чока 
ОПШТИНА ЧОКА                                Балаж Ференц    с.р. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА   
Број: 016-1/2016-43/4 
Дана:  30.05.2016. године 
Ч  О  К  А  
 
 
 

 



 
 

„Службени лист општине Чока“ бр.  11.     страна   131.            10.06.2016. 
 
32. 

 
На основу чланa 32. тачка 4З. Законa о локалној самоуправи (" Службени гласник РС " бр.129/07 и 83/14), 

члан 17. тачка 12. и члан 77. тачка 5. Статута општине Чока ( " Службени лист општине Чока " број  3/11 ), на основу 
члана 100. Закона о заштити животне средине  ( " Службени гласник РС " бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-
др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/2016) и члана 7. Одлуке о буџетском  фонду  за заштиту животне средине општине 
Чока  ( '' Сл. лист општине Чока ''  бр.11/10) и Одлуке о измени одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине Чока ( " Сл. лист општине Чока ''  бр.13/12 ),  уз сагласност Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине Републике Србије број:  401-00-00793/2016-09 од дана 22.04.2016.године  

Општинско веће општине Чока на својој седници одржаној дана 30.05.2016.године донело је следећу 
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Усваја се Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока за 

2016. годину. 
 

Члан 2. 
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Чока за 2016. 

годину је саставни део ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“ . 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА           Председник Општинског Већа Чока 
ОПШТИНА ЧОКА                                     Балаж Ференц    с.р. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА   
Број: 016-1/2016-43/5 
Дана:  30.05.2016. године 
Ч  О  К  А  
 
 
 

 
Број 

Одлуке 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
Страна 

31 Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту  животне средине 
општине чока за 2016. годину 

129 

32 Одлука о доношењу програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине општине чока за 2016. годину 

131 
 
 
 
 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Тот Золтан,  Секретар СО-е Чока 
ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА:  2.500,00  динара  
На редован рачун Органа Управе Чока / Број жиро рачуна: 840 – 745151843 - 03 
Позив на број:  97        47  211 
ИЗДАВАЧ: Општински орган управе Чока  
АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320  Чока, Потиска бр. 20 
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