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14. 

На основу члана 10. Уредбе о саставу и начину штабова за ванредне ситуације 
(„Сл.гласник РС“ бр. 98/2010),  члана 60.става 1. тачке 3. Статута општине Мали Иђош 
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 - пречишћен текст и 7/2010) и члана 48. 
Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008), 
Општинско веће на седници дана 12.03.2015. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације у општини Мали Иђош 

 
 
      I. 
 
 Образује се Општински штаб за ванредне ситуације у општини Мали Иђош у 
следећем саставу: 

1. Марко Ровчанин, председник општине Мали Иђош – командант штаба 
2. Данило Дабовић, начелник Општинске управе - заменик команданта штаба 
3. Милован Стругар, представник подручне организационе јединице надлежне службе – 

за начелника Општинског штаба 
4. Халгато Имре, председник Скупштине општине Мали Иђош - члан 
5. Барањи Силард, руководилац Одељења за буџет, финансије, грађевинарство и 

имовинско-правне послове Општинске управе  – члан 
6. Бачи Габор, руководилац Одељења за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне 

делатности и заштите животне средине Оптшинске управе – члан 
7. Љубо Рајковић, командир Ватрогасне јединице Мали Иђош – члан 
8. Владимир Таузовић, секретар ООЦК Мали Иђош – члан 
9. Деак др. Тибор, директор Дома здравља „Др.Мартон Шандор“ Мали Иђош – члан 
10. Жељко Челебић, надлежан на пословима ванредних ситуација у ОУ Мали Иђош – 

члан 
11. Сабо Ференц, директор ЈП за грађ.земљиште и путеве Мали Иђош – члан 
12. Бојовић Горан, ПВС „Еуровет 2008“ д.о.о. Мали Иђош – члан 
13. Борис Арифи, командир ПС Мали Иђош - члан 

 
II. 

 
 Општински штаб извршава задатке у складу са Уредбом о саставу и начину штабова 
за ванредне ситуације ( „Сл.гласник РС“ бр. 98/2010). 
 
      III. 
 
 Штаб за ванредне ситуације доноси пословник о свом раду и годишњи план рада и 
доставља извештај надлежном штабу у складу са Уредбом. 
 
      IV. 
 
 Руководиоци и чланови штаба се именују на период од годину дана. 
 
                                                                        V. 

 
Руководиоцима и члановима штаба  из претходног сазива,  именованим на период од 

годину дана, престаје мандат. 
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VI. 

 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број:06-4-1/2015-01  
Дана:12.03.2015.                                           прeдсeдник Oпштинскoг вeћa 
                        Марко Ровчанин, с.р. 

______________.________________ 
 
15. 
 

На основу члана члана 60. става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине 
Мали Иђош“ бр.13/2008 - пречишћен текст и 7/2010) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош на седници дана 
12.03.2015. године доноси следећи 
 
 
 
     ЗАКЉУЧАК 
 
      I 
 

 Овим Закључком се врши допуна  Закључка Општинског већа општине Мали Иђош 
од 04.04.2014.г. под бр.: 06-1-7/2014-01 којим је одобрено Мишљење  председника општине Мали 
Иђош од 19.03.2014. под бр. 016-1-17/2014-01 за закључење Уговора о прибављању непокретности - 
Уговора о купопродаји, који је закључен између Бата ( Јанош) Ференца из Малог Иђоша, ул. Јожефа 
Атиле 25.и „Киш-комунал“ доо Мали Иђош, Главна 34., оверен пред Основним судом у Суботици - 
Судске јединице у Бачкој Тополи дана 10.03.2011.г. под бр.: II Ов.3 918/2011,а који се односи на 
куповину некретнине: породичне стамбене зграде у Малом Иђошу, под парц.бр.: 1313 са помоћним 
зградама 2. и 3, земљиштем уз зграду и њиву 1.класе на кат.парц.бр.: 1314 сви уписани у Лист 
непокретности број: 4883, к.о. Мали Иђош од укупне површине: 08-48 м2 од продавца Бата ( Јанош) 
Ференца и Тот ( Јанош) Илоне купцу „Киш-комунал“ доо Мали Иђош, тако да тачка II. наведеног 
Закључка треба да гласи: „Породична стамбена зграда у Малом Иђошу, под парц.бр.: 1313 са 
помоћним зградама 2. и 3, земљиштем уз зграду и њиву 1.класе на кат.парц.бр.: 1314 уписани у Лист 
непокретности број: 4883, к.о. Мали Иђош од укупне површине: 08-48 м2 треба да буде уписана као 
јавна својина општине Мали Иђош. 
 
 
     II 

 
 

  Овај Закључак објавити у  „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
OПШТИНЕ                                              председник Општинског већа 
МАЛИ ИЂОШ                                                                    Марко Ровчанин, с.р.  
Број:06-4-3/2015-01  
Дана:12.03.2015. године  
М а л и   И ђ о ш                          
 

______________.________________ 
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16. 

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 
135/04...43/11), Предлога програма о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2015-у годину и добијене сагласности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине бр. 401-00-00310/2015-09 од 23.02.2015.год., објављује се: 
 
 

 П Р О Г Р А М  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015-у 

ГОДИНУ 

I 

Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма, 
пројеката и других активности заштите и унапређења животне средине у општиние Мали 
Иђош за 2015-у годину. 

Средствима фонда финансираће се: програми и пројекти праћења стања животне средине 
(мониторинг), програми заштите и развоја природних добара на територији општине Мали 
Иђош, образовне активности и манифестације за јачање свести о потреби заштите животне 
средине, оснивање и одржавање зелених површина, уништавање амброзије, управљање 
отпадом, Регионална депонија и санација дивљих депонија на подручју општине.   

За реализацију Програма планиранa су средства у буџету Општине Мали Иђош за 2015-у 
годину у укупном износу од 2.100.000,00 динара и то: 

- накнаде из средстава за загађивање животне средине ( остварене по основу члана 85. 
Закона о заштити животне средине), и друго                        -600.000,00 
динара 

- издвајања из Буџета општине Мали Иђош за унапређење животне средине    -1.500.000,00 
динара 

II 

Средства из тачке I став 3. овог Програма користиће се за: 

1. Образовне активности и манифестације за јачање свести о потреби заштите животне 
средине  -300.000,00 динара 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, Одељење за привреду, пољопривреду, комунално-стамбене  послове и заштиту 
животне средине општине Мали Иђош ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, 
организовати или учествовати на предавањима, семинарима, трибинама, скуповима из 
области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја 
као што су: 

- Дан планете Земље, 
- Светски дан заштите животне средине, 
- као и други значајни датуми и догађаји. 

Из ових средстава ће се вршити суфинансирање образовних и других активности које 
доприносе јачању свести о потреби заштите и унапређењу животне средине. 
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2. Уништавање амброзије -200.000,00 динара 

Уништавање парложне траве (амброзије) једне од најзначајнијих алергена на територији 
општине Мали Иђош је приоритетни задатак заштите животне средине. Поред теренских 
активности на сакупљању и уништавању амброзије, планира се и одржавање едукативних 
предавања и штампање информативних летака и плаката, који позивају и информишу 
грађане.  

3. Управљање отпадом – 850.000,00 динара 

Из ове ставке финансираће се активности на реализацији  локалног акционог плана 
управљања отпадом у складу са чланом 20. Законом о управљању отпадом ("Службени 
гласник РС", бр. 36/09), а пре свега, активности на спровођењу и реализацији Пројеката 
санације и затварања депонија смећа у насељима: Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић. 

4. Регионална депонија - 750.000,00 динара  

- На основу Одлуке о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, 
Сентa, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Бачка Топола („Сл. Лист општине Кањижа“ број 05/07) 
закључен је Уовор о прикључењу Регионалном центру управљања отпадом – Суботица бр. 
404-99/2009-I. Средства из овог дела предвиђена су за финансирање обавеза из споменутог 
уговора, у овој години се планирају активности на изградњи рециклажног дворишта у 
Малом Иђошу. 

III 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 

IV 

У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Председник општине, на предлог 
Одељења за привреду, пољопривреду, стамбено комуналне послове и заштиту животне 
средине, решењем ће утврдити приоритетне активности. 

V 

Извештај о реализацији Програма за 2015.–у годину сачињава Одељење за привреду, 
пољопривреду, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. 

VI 

Овај Програм се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

    НАЧЕЛНИК ОДЕЛЕЊА 
Барањи Силард, с.р. 

 
 

______________.________________ 
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14. 
A rendkívüli helyzetek  törzskarának összetételéről és módjáról szóló szabályzat 10. 

szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 98/2010 szám), Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 
1. bekezdése 3. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008- egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg és 7/2010 szám) és  a Községi tanács Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2015. március 12-én megtartott ülésén 
meghozta a 
 

V É G Z É S T 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL  KISHEGYES KÖZSÉGBEN 

 
I. 

 
Megalakul a rendkívüli helyzetek törzskara Kishegyes községben, a következő összetételben: 
1. Rovčanin Marko, községi elnök – törzskarparancsnok 
2. Dabović Danilo,  Községi közigazgatás vezetője-  törzskarparancsnok-helyettes 
3. Milovan Strugar, az illetékes szolgálat szervezeti egységének képviselője – a törzskar 

vezetője 
4. Hallgató Imre, Kishegyes község Képviselő-testületének elnöke - tag 
5. Baranyi Szilárd, a költségvetési, pénzügyi, építészeti és vagyonjogi osztály vezetője – tag 
6. Bácsi Gábor, a gazdasági, mezőgazdasági, lakásépítési, közművesítési és környezetvédelmi 

osztály vezetője – tag 
7. Ljubo Rajković, a  kishegyesi  Tűzoltó egység parancsnoka – tag 
8. Vladimir Tauzović, a kishegyesi Vöröskereszt titkára – tag 
9. Dr. Deák Tibor, a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatója – tag 
10. Željko Čelebić, a rendkívüli helyzetek ügyeivel foglalkozó személy Kishegyes Községi 

közigazgatásában-tag 
11. Szabó Ferenc, a kishegyesi Telekrendezési és útügyi közvállalat igazgatója-tag 
12. Goran Bojović-Eurovet 2008 kft. magán állatorvosi rendelő képviselője-tag  
13. Boris Arifi-a kishegyesi rendőrállomás parancsnoka-tag  

 
II. 

 
A törzskar feladatait a rendkívüli helyzetek törzskarának összetételéről és módjáról szóló 

szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye 98/2010 szám) összhangban végzi. 
 

III. 
 

A törzskar munkájáról ügyrendet hoz és a szabályzattal összhangban évi munkatervet és 
jelentést nyújt be az illetékes törzskarnak. 
 

IV. 
 

A törzskar vezetőit és tagjait egy évre nevezik ki. 
 

V. 
            Az előző összetételű kar vezetőinek és tagjainak, akik egyéves megbízatási időszakra lettek 
kinevezve, megszűnik megbízatási időszakuk. 

VI. 
 E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
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KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                              Rovčanin Marko, s.k. 
Szám: 06-4-1/2015-01                                                                       a Községi tanács elnöke 
Kelt: 2015. március 12-én 
K i s h e g y e s 
 
 
 

______________.________________ 
15. 
 

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Községi tanács 
ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes 
község Községi tanácsa a 2015. március 12-én megtartott ülésén meghozta a  

 
ZÁRADÉKOT 

 
Ezen záradékkal módosítjuk Kishegyes község Községi tanácsa 2014.04.04-én meghozott, 

06-1-7/2014-01 számú záradékát, amellyel jóváhagyták a községi elnök 2014.03.19-i, 016-1-
17/2014-01 számú véleményezését az ingatlan beszerzéséről szóló szerződés megkötéséről-
Adásvételi szerződés Bata (János) Ferenc, Kishegyes, József Attila 25. és a Kis-Kommunál Kft. 
Kishegyes, Fő u. 34. között, amelyet a Szabadkai Alapfokú Bíróság-Topolyai bírósági egysége 
hitelesített 2011.03.10-én, II Ов.3 918/2011 szám alatt, amely a következő ingatlan vásárlására 
vonatkozik: családi ház Kishegyesen, parcella száma:1313, 2-es és 3-as melléképülettel, a ház 
mellett lévő 1. osztályú földterülettel, kataszteri parcella száma:1314, mind a 4883 számú 
ingatlanlapba bejegyezve, Kishegyes kataszteri községben, összterület:08-45 m2, eladó: Bata 
(János) Ferenc és Tóth (János) Ilona, vásárló: Kis-Kommunál Kft. Kishegyes, az említett záradék 
II. pontja így kell, hogy hangozzon: családi ház Kishegyesen, parcella száma:1313, 2-es és 3-as 
melléképülettel, a ház mellett lévő 1. osztályú földterülettel, kataszteri parcella száma:1314, mind 
a 4883 számú ingatlanlapba bejegyezve, Kishegyes kataszteri községben, összterület:08-45 m2, 
Kishegyes község tulajdonaként kell bejegyezni. 

 
II. 
 

A záradékot meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                              Rovčanin Marko, s.k. 
Szám: 06-4-3/2015-01                                                                       a Községi tanács elnöke 
Kelt: 2015. március 12-én 
K i s h e g y e s 
 
 

______________.________________ 
16. 

A környezetvédelemről szóló törvény 100. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 135/05, 
36/09, 72/09 és 43/2011 szám), a költségvetési alap eszközeinek felhasználásáról a 
környezetvédelemre a 2015-ös évben, szóló programjavaslat, az Energetikai, Fejlesztési és 
Környezetvédelmi Minisztérium 2015.02.23-i, 401-00-00310/2015-09 számú jóváhagyása alapján 
közzétesszük  
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PROGRAMOT A 
A KÖLTSÉGVETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A  KÖRNYEZETVÉDELEMRE A 

2015-ÖS ÉVBEN 
 

I. 
 

Ezen programmal tervezzük a környezetvédelemmel és annak fejlesztésével kapcsolatos 
tervek, programok, projektek és egyéb tevékenységek kidolgozására és megvalósítására szolgáló 
eszközöket, Kishegyes község területén a 2015-ös évben. 
Az alap eszközeivel a következők pénzelése történik: a környezetvédelem állapotát figyelő 
programok és projektek (monitoring), Kishegyes község területén lévő természeti javak védelmére 
és fejlesztésére szolgáló programok, környezetvédelem szükségességének tudatát erősítő oktatási 
tevékenységek és rendezvények, zöld területek kialakítása és fenntartása, parlagfűirtás, 
hulladékkezelés, Regionális hulladéktároló és az illegális szemétlerakók rendezése Kishegyes 
község területén. 
A program megvalósítására szánt eszközök Kishegyes község 2015. évi költségvetéséből 
2.100.000,00 dinár: 
 
-a környezetszennyezési eszközökből származó illetékek (amelyek a környezetvédelemről szóló 
törvény 85. szakasza alapján valósulnak meg)                                                         600.000,00 dinár 
 

-  Kishegyes község költségvetéséből származó kiadások a környezet javítására  1.500.000,оо 
dinár 
 

II. 
 

E program I. pontjának 3. bekezdésében említett eszközök a következőre lesznek fordítva: 
 
1.A környezetvédelem szükségességének tudatát erősítő oktatási tevékenységek és rendezvények- 
300.000,00 dinár 
A környezetvédelmi tudat erősítése és az oktatás szintjének emelése érdekében Kishegyes község 
gazdasági, mezőgazdasági, közművesítési-lakásépítési és környezetvédelmi osztálya egyedülállóan 
vagy másokkal együttműködve előadásokat, továbbképzéseket, összejöveteleket szervez, vagy 
részt vesz azokon, amelyek környezetvédelemmel, annak fejlesztésével  és a jeles dátumokról való 
megemlékezéssel kapcsolatos: 
 
-a Föld napja 
-környezetvédelmi világnap 
-egyéb jeles dátumok és események. 
 
Ezen eszközökből történi a környezetvédelmi és fejlesztési tudat erősítését szolgáló oktatási és 
egyéb tevékenységek résztámogatása. 
 
2.Parlagfűirtás-200.000,00 dinár 
 
A parlagfű (ambrózia) irtása, amely az egyik legjelentősebb allergén Kishegyes község területén, a 
környezetvédelem elsődleges feladata. A parlagfű gyűjtése és irtása mellett, amely a terepen 
történik, tervezünk még ismeretterjesztő előadások megtartását, tájékoztatók nyomtatását, amely 
felhívja a lakosság figyelmét és értesíti őket. 
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3.Hulladékkezelés-850.000,00 dinár 
 
A helyi hulladékkezelő akciótervben lévő tevékenységek megvalósítására fordítják ezt az összeget, 
a hulladékkezelési törvény 20. szakaszával összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 36/09 szám), 
de mindenekelőtt a Kishegyesn, Szeghegyen és Bácsfeketehegyen lévő szemétlerakók felújítására 
és bezárására. 
 
4. Regionális hullatéktároló-750.000,00 dinár 
 
-Szabadka, Zenta, Kanizsa, Csóka, Kishegyes és Topolya község regionális hulladékkezelő 
tervének elfogadásáról szóló határozat (Kanizsa Község Hivatalos Lapja, 05/07 szám) alapján 
megkötötték a szerződést a regionális hulladékkezelő központhoz való csatlagozásról-Szabadka, 
szám:404-99/2009-I. Ezek az eszközök az említett szerződésben meghatározott kötelezettségek 
pénzelésére lettek előlátva, ez évben egy újrahasznosító udvar kiépítését tervezik Kishegyesen. 
 

III. 
 

E programban szereplő tevékenységek finaszírozása és részfinaszírozása a bevételektől függően 
történik, a környezetvédelmi törvénnyel összhangban (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04 és 36/09 
szám). 

IV. 
 

Ha a bevételek nem a tervezett összegben valósulnak meg, a községi elnök, a gazdasági, 
mezőgazdasági, lakásügyi-közművesítési és környezetvédelmi osztály javaslatára, végzéssel 
meghatározza az elsődleges tevékenységeket. 

V. 
 

2015. évi program megvalósításáról szóló jelentést a a gazdasági, mezőgazdasági, lakásügyi-
közművesítési és környezetvédelmi osztály készíti el. 
 

VI. 
 
 

Ezt a programot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
Baranyi Szilárd, s.k. 

osztályvezető 
 

 
______________.________________ 
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14. 
Na osnovu člana 10. Uredbe o sastavu i načinu štabova za vanredne situacije („Sl.glasnik 

RS“ br. 98/2010),  člana 60.stava 1. tačke 3. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 
br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) i člana 48. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća („Sl.list 
opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008), Opštinsko vijeće na sjednici dana 12.03.2015. godine donosi 
slijedeće 
 

R J E Š E NJ E 
o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije u opštini Mali Iđoš 

 
 
      I. 
 
 Obrazuje se Opštinski štab za vanredne situacije u opštini Mali Iđoš u slijedećem sastavu: 

1. Marko Rovčanin, predsjednik opštine Mali Iđoš – komandant štaba 
2. Danilo Dabović, načelnik Opštinske uprave - zamjenik komandanta štaba 
3. Milovan Strugar, predstavnik područne organizacione jedinice nadležne službe – za 

načelnika Opštinskog štaba 
4. Halgato Imre, predsjednik Skupštine opštine Mali Iđoš - član 
5. Baranji Silard, rukovodilac Odjeljenja za budžet, finansije, građevinarstvo i imovinsko-

pravne poslove Opštinske uprave  – član 
6. Bači Gabor, rukovodilac Odj eljenja za privredu, poljoprivredu, stambeno-komunalne 

delatnosti i zaštite životne sredine Optšinske uprave – član 
7. Ljubo Rajković, komandir Vatrogasne jedinice Mali Iđoš – član 
8. Vladimir Tauzović, sekretar OOCK Mali Iđoš – član 
9. Deak dr. Tibor, direktor Doma zdravlja „Dr.Marton Šandor“ Mali Iđoš – član 
10. Željko Čelebić, nadležan na poslovima vanrednih situacija u OU Mali Iđoš – član 
11. Sabo Ferenc, direktor JP za građ.zemljište i puteve Mali Iđoš – član 
12. Bojović Goran, PVS „Eurovet 2008“ d.o.o. Mali Iđoš – član 
13. Boris Arifi, komandir PS Mali Iđoš - član 

 
II. 

 
 Opštinski štab izvršava zadatke u skladu sa Uredbom o sastavu i načinu štabova za 
vanredne situacije ( „Sl.glasnik RS“ br. 98/2010). 
 
      III. 
 
 Štab za vanredne situacije donosi poslovnik o svom radu i godišnji plan rada i dostavlja 
izveštaj nadležnom štabu u skladu sa Uredbom. 
 
      IV. 
 
 Rukovodioci i članovi štaba se imenuju na period od godinu dana. 
 
                                                                        V. 

 
Rukovodiocima i članovima štaba  iz prethodnog saziva,  imenovanim na period od godinu 

dana, prestaje mandat. 
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VI. 

 
 Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
OPŠTINSKO VIJEĆE  
OŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj:06-4-1/2015-01  
Dana:12.03.2015.                                           predsjednik Opštinskog vijeća 
                        Marko Rovčanin, s.r. 

______________.________________ 
 

 
 

15. 
 

Na osnovu člana člana 60. stava 1. tačke 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 
br.13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) i člana 48. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća („Sl.list opštine Mali 
Iđoš“ br.16/2008) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici dana 12.03.2015. godine donosi slijedeći 
 
 
     ZAKLJUČAK 
 
      I 
 

 Ovim Zaključkom se vrši dopuna  Zaključka Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš od 
04.04.2014.g. pod br.: 06-1-7/2014-01 kojim je odobreno Mišljenje  predsjednika opštine Mali Iđoš od 
19.03.2014. pod br. 016-1-17/2014-01 za zaključenje Ugovora o pribavljanju nepokretnosti - Ugovora o 
kupoprodaji, koji je zaključen između Bata ( Janoš) Ferenca iz Malog Iđoša, ul. Jožefa Atile 25.i „Kiš-
komunal“ doo Mali Iđoš, Glavna 34., overen pred Osnovnim sudom u Subotici - Sudske jedinice u Bačkoj 
Topoli dana 10.03.2011.g. pod br.: II Ov.3 918/2011,a koji se odnosi na kupovinu nekretnine: porodične 
stambene zgrade u Malom Iđošu, pod parc.br.: 1313 sa pomoćnim zgradama 2. i 3, zemljištem uz zgradu i 
njivu 1.klase na kat.parc.br.: 1314 svi upisani u List nepokretnosti broj: 4883, k.o. Mali Iđoš od ukupne 
površine: 08-48 m2 od prodavca Bata ( Janoš) Ferenca i Tot ( Janoš) Ilone kupcu „Kiš-komunal“ doo Mali 
Iđoš, tako da tačka II. navedenog Zaključka treba da glasi: „Porodična stambena zgrada u Malom Iđošu, 
pod parc.br.: 1313 sa pomoćnim zgradama 2. i 3, zemljištem uz zgradu i njivu 1.klase na kat.parc.br.: 1314 
upisani u List nepokretnosti broj: 4883, k.o. Mali Iđoš od ukupne površine: 08-48 m2 treba da bude upisana 
kao javna svojina opštine Mali Iđoš. 
 
     II 

 
 

  Ovaj Zaključak objaviti u  „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
OPŠTINSKO VIJEĆE 
OPŠTINE                                              predsjednik Opštinskog vijeća 
MALI I ĐOŠ                                                                    Marko Rovčanin, s.r.  
Broj:06-4-3/2015-01  
Dana:12.03.2015. godine  
M a l i   I đ o š                      

______________.________________ 
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16. 
Na osnovu člana 100. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br. 135/04...43/11), 

Prijedloga programa o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015-u 
godinu i dobijene saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine br. 401-00-
00310/2015-09 od 23.02.2015.god., objavljuje se: 
 
 

 P R O G R A M  
KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2015-u 

GODINU 

I 

Ovim Programom planiraju se sredstva za izradu i realizaciju planova, programa, projekata i 
drugih aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine u opštini Mali Iđoš za 2015-u godinu. 

Sredstvima fonda finansiraće se: programi i projekti praćenja stanja životne sredine (monitoring), 
programi zaštite i razvoja prirodnih dobara na teritoriji opštine Mali Iđoš, obrazovne aktivnosti i 
manifestacije za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, osnivanje i održavanje zelenih 
površina, uništavanje ambrozije, upravljanje otpadom, Regionalna deponija i sanacija divljih 
deponija na području opštine.   

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u budžetu Opštine Mali Iđoš za 2015-u godinu u 
ukupnom iznosu od 2.100.000,00 dinara i to: 

- naknade iz sredstava za zagađivanje životne sredine ( ostvarene po osnovu člana 85. Zakona o 
zaštiti životne sredine), i drugo                                 -600.000,00 dinara 

- izdvajanja iz Budžeta opštine Mali Iđoš za unapređenje životne sredine    -1.500.000,00 dinara 

II 

Sredstva iz tačke I stav 3. ovog Programa koristiće se za: 

1. Obrazovne aktivnosti i manifestacije za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine  -
300.000,00 dinara 

U cilju podizanja nivoa obrazovanja, jačanja svesti i popularizacije zaštite životne sredine, 
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, komunalno-stambene  poslove i zaštitu životne sredine 
opštine Mali Iđoš će samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima, organizovati ili učestvovati na 
predavanjima, seminarima, tribinama, skupovima iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i 
obeležavanju značajnih datuma i događaja kao što su: 

- Dan planete Zemlje, 
- Svetski dan zaštite životne sredine, 
- kao i drugi značajni datumi i događaji. 

Iz ovih sredstava će se vršiti sufinansiranje obrazovnih i drugih aktivnosti koje doprinose jačanju 
svesti o potrebi zaštite i unapređenju životne sredine. 
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2. Uništavanje ambrozije -200.000,00 dinara 

Uništavanje parložne trave (ambrozije) jedne od najznačajnijih alergena na teritoriji opštine Mali 
Iđoš je prioritetni zadatak zaštite životne sredine. Pored terenskih aktivnosti na sakupljanju i 
uništavanju ambrozije, planira se i održavanje edukativnih predavanja i štampanje informativnih 
letaka i plakata, koji pozivaju i informišu građane.  

3. Upravljanje otpadom – 850.000,00 dinara 

Iz ove stavke finansiraće se aktivnosti na realizaciji  lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom 
u skladu sa članom 20. Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09), a pre 
svega, aktivnosti na sprovođenju i realizaciji Projekata sanacije i zatvaranja deponija smeća u 
naseljima: Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić. 

4. Regionalna deponija - 750.000,00 dinara  

- Na osnovu Odluke o usvajanju regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Subotica, 
Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Bačka Topola („Sl. List opštine Kanjiža“ broj 05/07) zaključen 
je Uovor o priključenju Regionalnom centru upravljanja otpadom – Subotica br. 404-99/2009-I. 
Sredstva iz ovog dela predviđena su za finansiranje obaveza iz spomenutog ugovora, u ovoj godini 
se planiraju aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta u Malom Iđošu. 

III 

Finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti iz ovog Programa, vršiće se u zavisnosti od priliva 
sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 
135/04 i 36/09). 

IV 

U slučaju da se prihodi ne ostvare u planiranom iznosu, Predsjednik opštine, na prijedlog 
Odjeljenja za privredu, poljoprivredu, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine, 
rešenjem će utvrditi prioritetne aktivnosti. 

V 

Izveštaj o realizaciji Programa za 2015.–u godinu sačinjava Odeljenje za privredu, poljoprivredu, 
stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine. 

VI 

Ovaj Program se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

    NAČELNIK ODJELJENJA 
Baranji Silard, s.r. 

 
 

______________.________________ 
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