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Страна 120.               Година 2010.                   Службени лист општине Мали Иђош               Број 3. 
20.  

На основу члана 64. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009), члана 87.става 
10. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) и члана 53. става 1. 
тачке 7. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 - пречишћен текст) 
председник општине дана 18.05.2010.године доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

МАЛИ ИЂОШ 
     

Члан 1. 

Овом Одлуком се оснива буџетски фонд за заштиту животне средине општине Мали Иђош (у 
даљем тексту: Фонд). 

Члан 2. 

Овом Одлуком уређује се: 
1) сврха образовања Фонда; 
2) време за које се Фонд оснива; 
3) орган надлежан за управљање Фондом; 
4) извори финансирања Фонда; 
5) начин коришћења средстава Фонда. 

Сврха образовања Фонда 

Члан 3. 

Сврха образовања Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мали Иђош је 
финансирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, 
заштите и унапређења животне средине на територији општине Мали Иђош, као и области енергетске 
ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. 

Средства Фонда користиће се и за финансирање локалних акционих и санационих планова, у 
складу са стратешким документима које доноси општина Мали Иђош. 

Време за које се Фонд оснива 

Члан 4. 

Фонд се оснива на неодређено време. 

Орган надлежан за управљање Фондом 

Члан 5. 

Фондом управља Општиинска управа, а налоге за коришћење средстава Фонда потписује 
начелник општинске управе и руководилац одељења за буџет и финансије. 

Фонд послује у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 
По укидању Фонда, права и обавезе Фонда преузима надлежна финансијска служба Општинске 

управе. 
Праћење наменских изворних прихода и њихово извршење према утврђеним наменама је у 

надлежности Службе за финансије и књиговодство.  

Извори финансирања и средства за пословање Фондом 

Члан 6. 

Средства за рад Фонда обезбеђују се из: 
 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2010.                                  Страна 121. 
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Мали Иђош за текућу годину; 
2) средстава остварених од накнаде за загађивање животне средине које загађивач плаћа, у складу са 
чланом 85. Закона о заштити животне средине; 
3) дела средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 85а. Закона о заштити животне средине; 
4) дела средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 84. Закона о заштити животне средине; 
5) средстава остварених од накнаде, у складу са чланом 87. Закона о заштити животне средине; 
6) прихода остварених на основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње са 
републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у области заштите животне 
средине; 
7) прилога, донација, поклона и помоћи; 
8) средстава остварених на конкурсима (домаћим и иностраним) за програме и пројекте; 
9) прихода и примања од управљања слободним новчаним средствима Фонда, и 
10) других извора у складу са законом. 

Начин коришћења средстава Фонда 

Члан 7. 

Средства Фонда користе се у складу са програмом коришћења средстава Фонда, који доноси 
Општинско веће Општине Мали Иђош, за сваку годину посебно. 

Програм коришћења средстава Фонда припрема Одељење за привреду, пољопривреду, 
стамбено-комуналне послове и  заштиту животне средине, која је дужна да на предлог програма 
прибави сагласност министарства надлежног за заштиту животне средине. 

Члан 8. 

Плаћања на терет Фонда врше се до нивоа средстава расположивих у Фонду, а обавезе се 
преузимају у оквиру реално планираних прихода Фонда. 

На крају текуће године неискоришћена средства Фонда преносе се у наредну годину. 
Општинска  управа надлежна за послове финансија доставља извештај о коришћењу средстава 

Фонда остварених по основу накнаде из члана 85., 85а. и 87. Закона о заштити животне средине 
министарству надлежном за послове заштите животне средине најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину, односно на захтев наведеног министарства. 

Члан 9 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мали иђош". 

  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                                                  Председник општине 
Број:06-1-51/2010-01                                                                                                   Чоре Роберт, с.р. 
Дана: 18.05.2010.г. 
М а л и   И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
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20. A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009 szám) 64. 
szakasza, a környezetvédelemről szóló törvény 87. szakaszának 10. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye 
135/2004 és 36/2009 szám) valamint Kishegyes község Statútumának 53. szakasza 1. bekezdésének 
7.pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a 
községi elnök 2010. május 18-án meghozta a 
 

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉN ZALAPJA 

MEGALAPÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

A jelen rendelettel a megalapul Kishegyes község környezetvédelmi költségvetési pénzalapját (a  
továbbiakban: költségvetési pénzalap). 
 

2. szakasz 
 

A jelen rendelet az alábbiakat szabályozza:    
1. a költségvetési pénzalap célját,   
2. az időtartamot, amelyre a költségvetési pénzalap létrejön,   
3. az alap igazgatásában hatáskörrel rendelkező szervet, és    
4. a költségvetési pénzalap finanszírozási forrását.    

  
A költségvetési pénzalap célja 

  
3.  szakasz 

 
Kishegyes község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja létrehozásának a célja Zenta község 

területén a környezet megőrzése, fenntartható használata, védelme és fejlesztése terén a programok, 
projektumok és egyéb aktivitások finanszírozása.    

A költségvetési pénzalap eszközei a helyi akció- és szanálási tervek finanszírozására lesznek 
fordítva, összhangban Kishegyes község Képviselő-testülete által meghozott stratégiai dokumentumokkal.    
  

Az  időtartam, amelyre  a  költségvetési  pénzalap létesül 
  

4.  szakasz 
 

A költségvetési pénzalap határozatlan időre létesül.    
  

A költségvetési pénzalap igazgatásában hatáskörrel rendelkező szerv 
  

5.  szakasz 
 

Kishegyes község Közigazgatási Hivatala felel a költségvetési pénzalap eszközeinek a törvényes és 
rendeltetésszerű felhasználásáért.   

A költségvetési pénzalap a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban működik. 
A költségvetési pénzalap megszűnése után, jogait és kötelességeit a községi közigazgatási hivatal 

pénzügyi osztálya veszi át. 
A községi közigazgatási Hivatal költségvetési és  pénzügyi osztálya felel  a költségvetési pénzalap 

eszközeinek az ellenőrzéséért és igazgatásáért.   
  

A költségvetési pénzalap ügyvitelének finanszírozási forrásai és eszközei 
  

6.  szakasz 
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 A költségvetési pénzalap működéséhez szükséges eszközöket az alábbiakból kell biztosítani:   
  
1. Kishegyes község költségvetésének keretében a folyó évre biztosított appropriációiból,    
2. a környezetszennyezési térítményként fizetett céleszközök egy részéből, amelyet a  

környezetszennyezők a  környezetvédelemről  szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 85. 
szakaszával összhangban  fizetnek,  

3. a térítményből megvalósított  céleszközök  egy  részéből, összhangban a törvény  85 a. 
szakaszával,  

4. a természeti értékek használatáért fizetendő térítményből megvalósított eszközök egy részéből, 
összhangban  a  törvény 84. szakaszával,  

5. a térítményből megvalósított eszközökből,  összhangban  a  törvény 87. szakaszával  
6. a  köztársasági szervekkel  a  környezetvédelem  területének  programjai, projektumai és más 

aktivitásai keretében  nemzetközi,  regionális  és  helyi együttműködés alapján megvalósított 
bevételekből,  

7. hozzájárulásokból, adományokból és ajándékokból,   
8. programokra és projektumokra kiírt pályázatokon megvalósított eszközökből, 
9. a költségvetési alap szabad pénzeszközei kezeléséből bejövő térítményekből 
10. a törvénnyel összhangban egyéb eszközökből. 

    .    
A költségvetési pénzalap eszközeinek a felhasználása 

  
7. szakasz 

 
A költségvetési pénzalapban megvalósított eszközöket, a költségvetési pénzalap eszközeinek a 

felhasználásáról szóló elfogadott programmal összhangban kell felhasználni, amelyet a folyó évre 
vonatkozóan a Községi tanács hoz meg.    
  A költségvetési pénzalap eszközeinek felhasználásáról szóló programot a gazdasági, 
mezőgazdasági, lakásépítési, közművesítési és környezetvédelmi osztály dolgozza ki és a programjavaslatra 
köteles a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását kérni. 
 

8. szakasz 
 

A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője meghatalmazással bír az alap nyilvántartási számláján 
levő eszközökkel való rendelkezésre és felel azok törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért.   
  

A folyó év végén a költségvetési pénzalap számláján levő felhasználatlan eszközöket át kell vinni a  
következő évre.   

A községi közigazgatási hivatal pénzügyi osztálya köteles benyújtani a környezetvédelemben 
hatáskörrel rendelkező minisztériumnak a költségvetési pénzalap eszközeinek felhasználásáról szóló 
jelentést  a környezetvédelemről szóló törvény 85., 85a. és 87. szakasza alapján megvalósított térítmények 
kapcsán, a folyó év március 31-ig, illetve az említett minisztérium kérésére. 
  

9. szakasz 
 

A jelen rendelet Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba.   
  
  
KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE                                                                       Csóré Róbert, s.k. 
Szám: 06-1-51/2010-01                                                                                                   községi elnök 
Kelt : 2010. május 18. 
K i s h e g y e s 

________________ ._______________ 
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ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Данило Дабовић начелник Општинске управе 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Олга Мудрински 
 
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 Mudrinski Olga 

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. 


