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Сходно члану 100. став 6. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС»
број  135/2004,  36/2009,  36/2009  –  др.закон,  72/2009  –  др.закон  и  43/2011  –  одлука  УС)
достављамо Вам

ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији Програма коришћења средстава 

Фонда за заштиту животне средине Града Суботице 
за 2014. годину

Програмом коришћења средстава Фонда за  заштиту животне средине за  2014.  годину
(«Службени лист Града Суботице», бр. 40/13)  планирана су средства у износу од 100.200.000
динара (средства из буџета у износу од 60.000.000 динара, пренета средства из претходне године
у износу од 40.200.000 динара) и то од:

- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине           60.000.000 динара
- пренета средства из претходне године            40.200.000 динара

                                         100.200.000 динара

Одлуком о буџету Града Суботице за 2014.годину („Службени лист Града Суботице“,
бр.40/13 и 15/14) средства намењена за активности заштите и унапређење животне средине на
територији града Суботице увећана су за износ од 35.000.000 динара који је настао у периоду од
доношења  Одлуке  о  буџету  за  2014.годину  па  до  31.12.2013.године.  Наведена  средства
распоређена су на постојеће активности наведене у Програму коришћења средстава Фонда за
заштиту животне средине Града Суботице за 2014.године 

- накнада за заштиту и унапређивање животне средине 60.000.000 динара
- пренета средства из претходне године 75.200.000  динара

              УКУПНО:    135.200.000 динара
 

У 2014. години остварени су  приходи  од:

- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 65.918.000 динара
- пренета средства из претходне године              75.200.000 динара

                                      УКУПНИ ПРИХОДИ                                                   141.118.000 динара



Средства из Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 
2014.годину искоришћена су за:

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг)     2.287.000
динара
и то за:

 
Програм мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха 

У циљу систематског праћења квалитета ваздуха на територији града сачињен је програм
систематског  испитивања  параметара  на  основу  врсте  и  распореда  загађивача,  густине
насељености,  специфичности  терена  и  метеоролошких  услова.  У  2013.  години  мерене  су
концентрације  следећих  загађујућих  материја:  сумпор-диоксид,  чађ,  азот-диоксид,  приземни
озон,  суспендоване  честице  (ПМ2.5  и  ПМ10),  и  таложне  материје  (количина  падавина,  пХ
вредност,  растворене  и  нерастворљиве  материје,  укупне  таложне  материје,  амонијачни  азот,
нитрити,  нитрати,  хлориди,  сулфати,  ортофосфат,  натријум,  калијум,  магнезијум,  калцијум,
олово, кадмијум, цинк, никал, арсен и жива). Такође су праћене и концентрације аероалергеног
полена у ваздуху.

Испитивањима  квалитета  ваздуха  са  аспекта  загађења  сумпор-диоксидом  и  азот-
диоксидом показују да су концентрације ових загађујућих материја у благом опадању.

На основу свега  наведеног,  а  на основу индекса САQИ 11,  може се  закључити  да је
ваздух  на територији града чист односно незнатно загађен  где нису прекорачене вредности ни
за једну загађујућу материју. Сходно  Уредби о утврђивању листе категорије квалитета ваздуха
по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину ("Сл.гласник РС
број  17/2014)  Суботица  се  налази  у  И  категорији  зоне  квалитета  ваздуха.   Аерозагађење
првенствено  потиче  од  саобраћаја,  као  и  из  дифузних  тачкастих  извора  (ложење  у
домаћинствима) у зимском периоду. 

Територија града Суботице је и у 2014. години била високо ризична за особе осетљиве на
полен амброзије, брезе, тиса и чемпреса у време њиховог цветања.  

Програмом мониторинга воде и муља језера Палић и Лудаш,  параметри су праћени
на 8 локалитета и то: вода језера Палић на 4 локације (И,ИИ, ИИИ и ИВ сектор), вода језера
Лудаш на три локације (северни, средњи и јужни део) и канал Палић-Лудаш на једној локацији. 

Параметри испитивања обухватају физичко-хемијска, хидробиолошка и микробиолошка
испитивања,  у  складу  са  Правилником  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса
површинских  вода  и  параметара  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (Сл.
гласник РС 74/11) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и  седименту и роковима за  њихово достизање (Сл.  гласник РС 50/12)  са
динамиком којом се обезбеђује континуитет и систематичност података. На основу испитиваних
параметара одређиван је и Сербиан Wатер Qуалитy Индеx (СWQИ), као композитни индикатор,
у  складу  са  Правилником  о  националној  листи  индикатора  заштите  животне  средине  (Сл.
гласник РС 37/11).

Воду  језера Палић у  испитиваном периоду карактеришу високе  пХ вредности,  зелена
боја,  мала  провидност,  велика  количина  суспендованих,  минералних  и  органских  материја,
високе  концентрације  нутријената,  неуједначен и неповољан режим кисеоника током године.
Нису  уочене  значајније  промене  у  односу  на  2013.  годину.  Сербиан  Wатер  Qуалитy  индеx
Палићког и Лудашког језера је током највећег дела године оцењен као „лош“, изузев у летњим
месецима када је оцењен као „веома лош“.

 Програмом мониторинга буке у Суботици  праћено је стање на 5  мерних места  на
територији  града.  Измерене  вредности буке  не  задовољавају граничне  вредности индикатура
буке на отвореном простору, на основу “Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за  оцењивање индикатора буке,  узнемиравања и штетних ефеката буке  у животној
средини”  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  75/2010) и  према Одлуци  о  мерама  за  заштиту  од  буке  у
животној средини (''Сл. Лист Града Суботице'' бр. 33/11).



    Бука у животној средини у Суботици потиче највећим делом од саобраћаја, док је музика
из  угоститељских  објеката,  привреда  и  грађевинарство  заступљена  у  мањој  мери.  То  је,  у
највећој мери, последица положаја и капацитета главних градских саобраћајница. Ниво буке који
се јавља при мерењима последица је, првенствено, велике фреквенције саобраћаја и ужих улица,
а  мањим  делом,  утицаја  других  комуналних  активности  (музика  из  угоститељских  објеката,
говор, рад са алатом итд.).

2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града
Суботице  

                                                                                  у износу од 9.186.000 динара
       кроз:

Програмске активности на заштићеним природним добрима Парка природе Палић
су  реализоване преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватиле су активности и мере на
заштити,  одржавању,  праћењу  стања  и  унапређењу  природних  вредности,  према  годишњем
програму  управљања  заштићеним  подручјем  Парк  природе  „Палић“  и  Споменик  природе
„Стабла храста лужњака на Палићу“. У 2014. године је усвојен План за унапређење еколошког
стања Палићког језера и његове околине (Одлука о доношењу плана за унапређење еколошког
стања Палићког језера и његове околине, "Сл. лист града Суботице", бр. 24/14), чији је део који
реализује  управљач  заштићеног  подручја  реализован  у  склопу  редовних  програмских
активности.

Град  је  средствима  издвојеним за активности  на  очувању  биолошке  и  предеоне
разноврсности,  типова  станишта  од  значаја  за  очување  природних  вредности,
суфинансирао  активности  организације  летњих  истраживачко-едукативних  кампова  на
Лудашком језеру и  активности на организацији међународног волонтерског радног кампа на
подручју Специјалног резервата природе „Лудашко језеро“,  као и активности на санационом
излову алохтоних врста риба из језера Палић. 

3. Подстицајне,  превентивне  и  санационе  програме  и  пројекте  у  износу  од
18.436.000 динара и то за:

Суфинансирање  пројеката  из  области  заштите  животне  средине  је  реализовано  кроз
суфинансирање активности на унапређењу енергетске ефикасности заменом прозора на објекту
инфективног одељења Опште болнице у Суботици.

Спречавање  ширења  коровских  биљака  у  урбаном  делу  Града  –  У  склопу
реализације пројекта «Сузбијање амброзије на територији града Суботице», преко ЈКП «Чистоћа
и зеленило», обављено је кошење неуређених јавних зелених површина под парложном травом –
амброзијом. Тако је у току прошле године одржавана површина од 443.145 м 2 под парложном
травом и извршена је набавка горива за косачице за месне заједнице за кошење јавних површина
под инвазивном врстом на територији града.

Трошкови  по  Уговору  о  заједничкој  наплати  су  трошкови  настали  спровођењем
заједничке наплате у организацији ЈКП «Чистоћа и зеленило» и ЈКП «Водовод и канализација»
за  комуналне  услуге  (воду,  грађевинско  земљиште,  изношење  смећа,  димничарске  услуге  и
заштиту  животне  средине),  а  обухватају  софтверско  решење,  папир,  штампање  и  трошкове
услуга инкасаната.

Суфинансирање  Плана  за  унапређење  еколошког  стања  Палићког  језера  и  његове
околине у делу који се односи на планску документацију (израда Плана детаљне регулације за
Источну обалу) са циљем формирања мултифункионалног заштитног појаса. 

4. Управљање отпадом                                                                       18.827.000 динара

Учешће  у  отклањању  дивљих  депонија  је  реализовано  суфинансирањем  санирања
дивљих депонија дуж пута Суботица – Љутово – Таванкут као и суфинансирање спречавања
настанка дивљих депонија организовањем јесењих акција одношења кабастог отпада у Месним
заједницама  Чантавир,  Бачко  Душаново,  Вишњевац,  Нови  Жедник,  Стари  Жедник  као  и



уређењем ободног дела депонија сагуравањем смећа у депресију,  равнањем унутрашњег дела
тела депонија  и постављањем табли о забрани бацања смећа. 

Како  је  Локалним  планом  управљања  отпадом  за  територију  Града  Суботице  до
2020.године («Службени лист Града Суботице» бр. 10/11) донетим сходно Закону о управљању
отпадом («Службени гласник РС», бр. 36/09 и 88/10) предвиђена обавеза локалне самоуправе да
обезбеди средства за  набавку посуда за сакупљање отпада за потребе домаћинстава, Град је
суфинансирао куповину 984 комада типских канти за смеће запремине 120 литара у циљу даљег
унапређивања система управљања комуналним отпадом

5. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине као и
информисање  и  објављивање  података  о  стању  и  квалитету  животне  средине
533.000 динара

У оквиру средстава предвиђених за  образовне активности суфинансиран је  завршетак
процедуре  техничког  пријема  Визиторсрког  центра  на  Лудашком  језеру,  са  цињем  његовог
привођења намени (едукација, презентација, промоција заштићених подручја).

6. Програми  и  пројекти  за  које  су  се  стекле  обавезе  закључивањем  уговора  у
2013.години у износу од 43.034.000 динара

Средства су утрошена  за  куповину канти и контејнера за  одлагање отпада,  измирење
обавеза  по  конкурсу  за  месне  заједнице  за  побољшање  услова  стања  и  квалитета  животне
средине, за програме и пројекте удружења грађана по спроведеном конкурсу, завршетак израде
плана детаљне регулације  постојеће депоније,  израду пројектне документације  за изградњу и
уређење  регионалног  система  управљања  отпадом  за  Суботички  регион,  за  мониториг
параметара  животне  средине,  за  постављање пијезометара  са  циљем мониторинга  подземних
вода и земљишта око постојеће депоније, за чишћење подраста у Великом парку на Палићу као
заштићеном подручју, за активности на санацији језера Палић, за набавку опреме за одржавање
депоније, за одржавање хигијене и зеленила у Дудовој шуми.

                   

УКУПНИ РАСХОДИ                                                                                             92.303.000 динара

Неутрошена  средства  у  износу  од  40.256.000 динара  пренета  су  у  2015.годину  и
утрошиће  се  за  програме  и  пројекте  за  које  су  се  стекле  обавезе  закључивањем  уговора  у
претходној  години  (за  постављање  пијезометара  са  циљем  мониторинга  подземних  вода  и
земљишта  на  простору  између  постојеће  депоније  и  градског  пречистача  отпадних  вода,
мониторинг  параметара  животне  средине  (уговор  закључен  до  30.06.2015.године),  пројекти
удружења грађана одобрени на основу јавног конкурса, пројектна документација за изградњу и
уређење  регионалног  система  управљања  отпадом  за  суботички  регион  и  др.)  као  и  на
активности предвиђене у Програму коришћења средстава Фонда за 2015.годину.

Разлика у приходу у износу од  8.558.000  динара, настала у периоду од припремања и
доношења Одлуке  о буџету за 2015.годину па до 31.12.2014.године, ће се ребалансом буџета
распоредити на активности предвиђене у Програму за 2015.годину.

Секретар Секретаријата

                                                                                                        Жика Рех, дипл.биолог      


