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16. 
          На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/05, 36/09, 
72/09 и 43/2011), члана 18. Статута Општине Mали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“ бр. 13/08), члана 7., 
уз сагласност Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 401-00-409/2013-01 од дана  
26.04.2013. године, Општинско веће на седници одржаној 10.04.2013. године, донело је  
 

 
П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2013-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 2013-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 2013-у годину у укупном 
износу од 2.500.000,00 динара и то: 

- накнаде из средстава за загађивање животне средине ( остварене по основу члана 85. Закона о заштити 
животне средине), и друго          - 1.500.000,00 динара 

- издвајања из Буџета општине Мали Иђош за унапређење животне средине    -1.000.000,оо 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  -
200.000,00 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. 

2. Уништавање амброзије -300.000,00 динара 
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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 – 1.400.000,00 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 - 600.000,00 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 2013.–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“. 
 

__________ . ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2013.év 197.oldal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Strana 6.               Godina 2013.                   Službeni list opštine Mali Iđoš   Broj 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
С   А  Д  Р  Ж  А  Ј 

T  A  R  T  A  L  O  M 
S   A   D   R   Ž   A   J 

______________________________________________________________________________ 
Број   Назив                                 Страна 
Szám                                Megnevezés                          Oldal 
Broj   Naziv                                 Strana 
 
 
1       2 
2.           3 

 
____________________ . _____________________ 

 
1.            4 
2.           5 

____________________ . _____________________ 
 
1.           7 
2.           7 
_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Данило Дабовић начелник Општинске управе 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Mariana Deak 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:       Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELEL ŐS SZERKESZTŐ:    Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője 
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna 

Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete 
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVA Č:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:    Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave 
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA : Danilo Dabović, Baranji Silard i Mariana Deak 
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_______________________________________________________________________________ 


