
С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т 

О П Ш Т И Н Е   Ч О К А 

Број 28.                   20.08.2021. година 



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, 
14/2016, 76/2018 и 95/2018 – др.закон), 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 ), Програма заштите 
животне средине општине Чока за период  2018 -2023 са акционим плановима ("Сл. лист општине Чока''  бр.18/18)  по добијеној сагласности Министарствa 
заштите животне средине  бр 404-00-1261/2021-02  од дана 11.08.2021 . године Oпштинско веће општине Чока на 38. седници одржаној  03.08.2021 . године 
донелo је  

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ЗА 2021. 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 2021. 
годину.  

I. 

  За реализацију Програма планира се приход средстава у изнoсу од 3.265.999,62 динара и то по следећим основама: 
- накнада за заштиту и унапређење животне средине  1.300.000,00 динара 
- пренета средства из буџета општине Чока         1.965.999,62 динара 

II. 

Средства из става  I. oвог програма користиће се за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законом из области заштите животне 
средине, и то  : 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 
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Редни број 
активности 

Програмска 
активност 
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министарства 

заштите животне 
средине на 

предлог 
програма (датум 
издавања и број 

сагласности) 
Детаљан опис 
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Надлежни за 
спровођење 
програмске 
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Финансијска 
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потребна за 
реализацију 
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Извор 
средстава 

финансирања 

Износ 
одобрених 

средстава за ову 
активност у 
претходној 

години 
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање  инхалационих алергена 

Управљање отпадом 

Уклањање 
дивљих депонија 

Уклањање 
дивљих депонија 

на територији 
општине Чока 

Одрживо 
управљање 

осталим врстама 
отпада, повећан 

проценат 
очишћених 

дивљих депонија 

Општинска 
управа –
Одељење 
надлежно 
обављање  
комуналне 
делатности 3.265.999,62 

Буџет 
општине Чока 0 

Контрола и управљање отпадним водама 

Контрола  и заштита  површинских и подземних вода 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

Мере адаптације на климатске промене 

Контрола и заштита земљишта 

Контрола и заштита од буке 

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
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Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

Остало 
Активност 

Место и датум Место печата ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 Чока, 03.08.2021. год.                  Председница општинског већа Чока 
  Ђембер Стана, с.р. 

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, 14/201676/2018 и 95/2018 – 
др.закон) и од прилива средстава прикупљених у складу са чланом 137. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ( „Сл.гласник РС“ бр 95/18, 
49/19, 86/19 – усклађени дин.износи, 156/20 и 15/21-допуна- усклађени дин.износи). 

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 Општинском већу општине Чока на разматрање најмање  једном годишње. 

V.
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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''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЧОКА  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: VI  016-2/2021-38/7 
Дана:03.08.2021. године  
Ч  О  К  А 

Председница Општинског већа 
општине Чока 

Ђембер Стана, с.р. 
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Број 
одлуке 

С А Д Р Ж А Ј Страна 
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Главни и одговорни уредник 
        Моноки Елвира , с.р. 

„Службени лист општине Чока“ излази по потреби 

 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Моноки Елвира, Секретар Скупштине општине 
Чока 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Чока 

АДРЕСА ИЗДАВАЧА: 23320 Чока, Потиска бр. 20 
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175 




