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На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/15 и 101/2016) и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2014 и 23/2016), уз претходну сагласност
Министарства  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде  бр.  320-00-4689/2017-09 од  21.08..2017.  године,
Општинско веће општине Кањижа на 46 седници,  донело је 

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Програмa подршке за спровођење пољопривредне

политике и политике руралног развоја за 2017. годину

Члан 1.
У Програму  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине

Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 7/2017) на који је Министарство пољопривреде и
заштите животне средине дало претходну сагласност решењем бр.  320-00-4689/2017-09 од 19.06.2017. године,
глава  II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА,  тачка  2.2 Назив и шифра мере „Кредитна подршка  -  шифра:
100.2.”,  у подтачки 2.2.1. Образложење реч „краткорочне“ брише се.

У  подтачки  2.2.10.  Интензитет  помоћи проценат:  „80%“  замењује  се  процентом:  „50%“,  а  број
„40.000,00“ замењује се бројем „50.000,00“.

Подтачка 2.2.12.  Административна процедура мења се и гласи:
„Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе. Инвестиције које ће се финасирати у оквиру

ове  мере  ће  бити  изабране  кроз  јавне  позиве  за  подношење  захтева.  Локална  самоуправа  ће  сваке  године
састављати годишњи програм за позиве за подношење захтева, време отварања поступка и рокове за подношење
захтева, као и индикативни буџет сваке мере. 

Локална  самоуправа  ће  објавити  позиве  за  подношење  захтева  и  спровести  широку  кампању
информисања.

Достављени  захтеви  ће  бити  административно  проверени  од  стране  локалне  самоуправе  у  смислу
комплетности,  административне  усаглашености  и  прихватљивости.  Захтеви  који  испуњавају  услове  и
прихватљиви су, биће рангирани и финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева.

Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани.
Детаљне  административне  провере  се  спроводе  пре  одобравања  захтева  ради  утврђивања  да  ли  је  потпун,
поднет на  време  и да ли су  услови  за  одобравање  захтева  испуњени.  Провере  се  документују  у  детаљним
табеларним формуларима.

Захтеви  који  стигну  комплетни,  благовремено  и  у  складу  са  условима  из  јавног  позива  ће  бити
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Након обраде формулара захтева од стране локалне самоуправе,
формираће се ранг листа с тим да предност има подносилац захтева са ранијим датумом подношења потпуног
захтева.“ 

Члан 2.
Ова  Одлуку  доставити  на  претходну  сагласност  Министарству  пољопривреде,  шумарства  и

водопривреде. 

Члан 3. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина              Заменик председника општине
Општина Кањижа                                                                                                Небојша Ракић с.р. 
Општинско веће
Број: 320 -277/2017-I/Ц-1/1
Дана: 31.8.2017. године                                                                              
К а њ и ж а

“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka
 „РЕГИОНАЛНИ ДЕПОНИЈ” ДОО Суботица
С У Б О Т И Ц А
Број: IV-06/2017
Дана: 01.09.2017.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службен гласник РС”,
број  135/04,  88/2010),  члана 6.  Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање
чврстим комуналним отпадом (закљученог између Града Суботице и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа,
Мали  Иђош и  Чока)  и  Измене  и  допуне  Споразума  о  сарадњи  општина  везано  за  формирање  региона  за
управљање  чврстим комуналним отпадом (потписаног  од  стране  Града  Суботица и  општина Бачка  Топола,
Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац), В.д. директор Друштва с ограниченом одговорношћу за
управљање  чврстим  комуналним  отпадом  "РЕГИОНАЛНА  ДЕПОНИЈА"  д.о.о.  Суботица  (у  даљем  тексту:
"РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица) дана 01.09.2017. године доноси следећу

О Д Л У К У
о неприступању изради Стратешке процене утицаја на

Регионални план управљања отпадом за период од 2017-2027 године за
Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и

Нови Кнежевац

Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Регионални план управљања отпадом
за период од 2017-2027 године за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и
Нови Кнежевац (у даљем тексту: Регионални план), који се израђује на основу Одлуке о изради Регионалног
плана управљања отпадом за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови
Кнежевац број ИВ-22/2016 од 28.12.2016. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове
Одлуке.

Члан 2.
Одлука о неприступању изради стратешке процене на животну средину за Регионални план се доноси на основу
Критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину, који је саставни део ове Одлуке,
а према којем:

- Циљеви  и  активности  дефинисани  Регионалним  планом  представљају  развој  одрживог  система
управљања  отпадом  у  циљу  смањења  загађења  животне  средине  и  деградације  простора,  те  ће
реализација Регионалног плана имати позитиван утицај на све сегменте животне средине,

- Регионалним  планом  утврђене  мере  и  активности  представљају  имплементацију  мера,  које  су
претходно размотрене и утврђене са следећим документима:

o Стратегија управљања отпада за период 2010-2019.годину,
o Претходна  студија  оправданости  и  Студија  оправдности,  на  које  је  обезбеђена  сагласност

Државне ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације.
- План је урађен у складу са свим другим плановима и програмима које се односе на Регион, и то: 

o Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине,
o Просторни планови Града Суботица и општина Региона,
o План детаљне регулације комплекса регионалне депоније у Суботици. 

- Утицаји на животну средину који се може јавити при реализацији Плана су разматрани и представљени
кроз:

o Стратешку процена утицаја Регионалног Просторног Плана Аутономне Покрајине Војводине
на животну средину,

o Стратешку процену просторних планова јединица локалних самоуправа Региона,
o Стратешку процену утицаја на животну средину комплекса регионалне депоније у Суботици,
o Студију о процени утицаја на животну средину комплекса регионалне депоније у Суботици,
o Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Бачкој Тополи,
o Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи,
o Студију о процену утицаја на животну средину трансфер станице у Сенти.

- Регионални  план  је  усаглашен  са  свим  прописима  и  подзаконским  актима  Републике  Србије  и
Директивама ЕУ.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботица”, „Службеном
листу општине Бачка Топола”,  „Службеном листу општине Сента”,   „Службеном листу  општине Кањижа”,
„Службеном листу општине Чока”, „Службеном листу општине Нови Кнежевац” и „Службеном листу општине
Мали Иђош”.

О б р а з л о ж е њ е:
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„Регионала депонија” д.о.о. Суботица је на основу Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона
за управљање чврстим комуналним отпадом (закљученог  између Града  Суботице и општина Бачка  Топола,
Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока) и Измене и допуне Споразума о сарадњи општина везано за формирање
региона за управљање чврстим комуналним отпадом (потписаног од стране Града Суботица и општина Бачка
Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац), надлежна за припрему Регионалног плана.

Регионални план се израђује у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/2009,
88/2010 и 14/2016) и Стратегијом управљања отпадом за период 2010– 2019 године („Службени гласник РС”,
број 29/2010).

Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац чине регион за
управљање  отпадом  и  заједнички  планирају  управљање  отпадом  у  циљу  успостављања  одрживог  система
управљања отпадом.

Циљ  израде  Регионалног  плана  представља  дефинисање  циљева  управљања  отпадом  на  територији  Града
Суботицу и општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац, за период од 10 године,
то јест за период 2017-2027 године.

Регионални план садржи следеће: 

1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада у Региону; 
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру Региона; 
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне самоуправе; 
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне самоуправе; 
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у Региону; 
6) програм сакупљања отпада из домаћинства; 
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава; 
8) програм сакупљања комерцијалног отпада; 
9) програм управљања индустријским отпадом; 
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада; 
11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду; 
12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом; 
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада; 
14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје
у ванредним ситуацијама; 
15) мере санације неуређених депонија; 
16) надзор и праћење планираних активности и мера; 
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности; 
18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе; 
19) рокове за извршење планираних мера и активности; 
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.

Заједнички  циљеви  дефинисани  Регионалним  планом  представљају  развој  одрживог  система  управљања
отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простора, те ће реализација Регионалног
плана имати позитиван утицај на све сегменте животне средине.

У оквиру планираног регионалног система за управљање отпадом најбитнији објекти система ће се налазити у
склопу комплекса  регионалне депоније,  на парцели број  2635 КО Биково,  за које је  израђен План детаљне
регулације са Стратешком проценом утицаја плана на животну средину.

Такође,  основну инфраструктуру  за  реализацију  Регионалног  плана чине трансфер  станице са  центрима  за
сакупљање отпада у Бачкој Тополи, Кањижи и Сенти, за које је израђена Студија о процени утицаја на животну
средину.

Узимајући  у  обзир  напред  наведено,  као  и  критеријуме  за  одређивање  могућих  карактеристика  значајних
утицаја, утврђује се да за Регионални план не израђује стратешка процене утицаја на животну средину. 

Према члану 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, одлуку да се изради или не изради
стратешка процена доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

На основу наведеног, донета је Одлука као у диспозтиву.
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В.д. директор

      Андреа Кикић с.р.

“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka
 „РЕГИОНАЛНИ ДЕПОНИЈ” ДОО Суботица
С У Б О Т И Ц А
Број : IV-22/2016
Датум: 28.12.2016. године

                                      
На основу  члана 224.  Закона  о привредним друштвима,  члана  12.  Закона о  управљању отпадом,  члана 24.
Уговора о оснивању “Регионална депонија” д.о.о. Суботица и члана 6. Споразума о сарадњи општина везано за
формирање  региона  за  управљање  чврстим  комуналним  отпадом, в.д.  директор  Друштва  са  ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом ,,Регионална депонија” Суботица доноси:

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и
 Нови Кнежевац

Приступа се изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали
Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац за период 2017-2027 године (у даљем тексту: Регионални план).

Регионални  план  ће  садржати:  очекиване  врсте,  количине  и  порекло  укупног  отпада  на  територији  Града
Суботице и општина Сента,  Кањижа,  Чока,  Мали Иђош,  Бачка Топола и Нови Кнежевац;  очекиване  врсте,
количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене Регионалним
планом; очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватати односно отпремати између Града
Суботице  и  општина  учесница  Споразума;  циљеве  које  треба  остварити  у  погледу  поновне  употребе  и
рециклаже отпада у области која је обухваћена Регионалним планом; као и друге податке, циљеве и мере од
значаја за ефикасно управљање отпадом, које предвиђа Закон о управљању отпадом. 

Регионални  план  ће  се  након  прибављања  сагласности  надлежног  органа  аутономне  покрајине  Војводине,
упутити на усвајање Скупштинама Града Суботице и општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа
и Нови Кнежевац.

О б р а з л о ж е њ е:

Законом о управљању отпадом је утврђено да Скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим
територијама  укупно  живи  најмање  250.000  становника  доносе  регионални  план  управљања  отпадом,  по
прибављеној  сагласности  министарства,  а  за  територију  аутономне  покрајине  надлежног  органа  аутономне
покрајине, којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом у складу са Стратегијом управљања
отпадом, за период од 10 година.

У складу са чланом 6. Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим
комуналним отпадом активности на припреми Регионалног плана спроводи регионално предузеће надлежно за
реализацију изградње регионалног система управљања отпадом основано од стране потписника Споразума.

На скупштини града Суботица и скупштинама општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови
Кнежевац, одржаној 2007. године, је усвојен Регионални план управљања отпадом за период 2007-2017 године. 

Како 2017. године истиче период на који се односи претходно израђен Регионални план, приступа се изради
Регионалног плана управљања отпадом за период 2017-2027 године.

    В. д . д и р е к т о р 
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