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122.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2018) Општинско веће дана 06.06.2019. године донело је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се иницијатива привредног друштва „Premtec“ д.о.о. Нови Сад, ул.
Привредникова бр. 8а изнета у писму намере о куповини грађевинског земљишта у к.о.
Ловћенац и задужује се општинска управа општине Мали Иђош за даље поступање по
захтеву уз ангажовање лиценцираног проценитеља а у складу са одредбама Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о грађевинском
земљишту у јавној својини општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош, бр.
23/2017).
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-24-1/2019-01
Дана: 06.06.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

123.
На основу члана 5. став 2. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник
РС“, број 113/2017 и 95/2018) и члана 64. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“, број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош дана
17.06.2019. године доноси
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ЗАКЉУЧАК
о давању претходне сагласности на Правилника о раду Библиотеке Мали ИђошКishegyesi Könyvtár

Члан 1.
Даје се претходна сагласност на Правилник о раду Библиотеке Мали ИђошКishegyesi Könyvtár који ће се донети на седници Управног одбора Библиотеке Мали ИђошКishegyesi Könyvtár дана 17.06.2019. године.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-25-1/2019-01
Дана: 17.06.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

124.
На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 104/16), члана 1. став 2. Правилника о критеријумима за
утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (“Службени гласник
Републике Србије“, бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. Закон и
47/2018) члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“, бр. 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
20.06.2019. године доноси
Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда
и накнаде за рад принудног професионалног управника у стамбеним и стамбенопословним зградама на територији општине Мали Иђош
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова
стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег одржавања зграда,
као и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се налазе на територији
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општине Мали Иђош, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова
зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе као
вид принудне мере.
Под текућим одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се
извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом
зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања
превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање
зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана или
пословног простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и
други слични радови, а под инвестиционим одржавањем подразумева се извођење
грађевинско-занатских, односно других радова у зависности од врсте објекта у циљу
побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације.
Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање
професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид
принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и
у случају истека или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде
изабран нови управник.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама

Члан 2.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су:
На основу критеријума из става 1. овог члана, минимална висина износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за стан и
пословни простор као посебни део, утврђује се на следећи начин:
где је:

Цио – минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања по квадратном метру стана или пословног простора.
1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према
подацима Републичког завода за статистику износи 38.781,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3;
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен
коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за
зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости од 30
година утврђен коефицијент 1;
4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је
за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен
коефицијент 1,3;
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На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се
плаћа за стан и пословни простор, као посебан део, по квадратном метру стана и пословног
простора:

Старост зграде

Зграде без лифта

до 10 година старости
2,00 динара
од 10 до 20 година
3,00 динара
старости
од 20 до 30 година
старости

4,00 динара

од 30 година
старости

5,00 динара
Члан 3.

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу као посебни
део су:
На основу критеријума из става 1. овог члана, минимална висина износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу,
као посебни део, утврђује се на следећи начин:
где је:

Цио – минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по
квадратном метру гараже, гаражног бокса или гаражног места.
1) просечна нето зарада у Општини Мали Иђош за претходну годину која према
подацима Републичког завода за статистику износи 38.781,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3;
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен
коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за
зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости од 30
година утврђен коефицијент 1;
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4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен
коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4;
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде
које се плаћа за гаражу, као посебан део по квадратном метру.

старост зграде

гаража

до 10 година старости

1,20 динара

од 10до 20 година
1,80 динара

старости
од 20до 30 година
старости

2,40 динара

од 30година старости

3,00 динара

Члан 4.
Висину износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова
зграда по квадратном метру површине посебног, односно самосталног дела зграде одређује
скупштина стамбене заједнице и иста не може бити нижа од минималне висине износа
издвајања утврђене овом одлуком.
Текуће одржавање у стамбеним зградама
Члан 5.
Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграда на територији
општине Мали Иђош у смислу ове одлуке представља месечни износ издвајања утврђен у
апсолутном износу за сваки посебан део зграде.
Трошкови одржавања земљишта су укључени у износ трошкова одржавања зграде.
Члан 6.
Висину износа трошкова за текуће одржавање зграда за сваки посебан, односно за
самосталан део зграде одређује скупштина стамбене заједнице и иста не може бити нижа од
висине износа трошкова утврђене овом одлуком.
У случају да је једно лице власник више посебних делова у згради, укључујући и
гаражу, за сваки посебни део плаћа трошкове текућег одржавања.
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Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према
подацима Републичког завода за статистику износи 38.781,00 динара за 2017.год.;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 6;
3) коефицијент за утврђивање минималног износа трошкова за текуће одржавање
зграда без лифта, утврђен коефицијент 1.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова текућег одржавања које се плаћа за стан и пословни простор, као
посебан део зграде: 232,00 дин.

Члан 7.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања које се плаћа за гаражу:
1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према
подацима Републичког завода за статистику износи 38.781,00 динара за 2017.год.
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који износи 6;
3) коефицијент гараже, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и
гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи
месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања које се плаћа за гаражу, у
заједничкој гаражи, као посебан део зграде: 139,00 дин.

Накнада за рад принудног професионалног управника
Члан 8.
Висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног
професионалног управника представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки
посебан део зграде.
Члан 9.
Висину износа накнаде за принудно постављеног професионалног управника за сваки
посебан, односно за самосталан део зграде одређује скупштина стамбене заједнице и иста не
може бити нижа од висине износа трошкова утврђене овом одлуком.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у
случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом
следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према
подацима Републичког завода за статистику износи 38.781,00 динара у 2017.год.
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који износи 8;
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова
зграде, где је за зграде које имају до 10 посебних делова, утврђен коефицијент 0,5;
за зграде које имају од 10 до 20 посебних делова, коефицијент 0,6; за зграде које
имају преко 20 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7.
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На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном
износу на месечном нивоу за стан и пословни простор као посебан део зграде:
Број посебних делова зграде
до 10 посебних делова
од 10 до 20 посебних делова
преко 20 посебних делова

Износ накнаде за рад принудног управника
155,00 динара
186,00 динара
217,00 динара
Члан 10.

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова
и гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се
утврђује применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према
подацима Републичког завода за статистику износи 38.781,00 динара у 2017.год.
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који износи 8;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни
бокс утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени
коефицијент је 0,2.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном
износу на месечном нивоу за гаражу, као посебан део зграде: 31,00 дин.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Мали Иђош".

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-27-1/2019-01
Дана: 20.06.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2018) Општинско веће дана 20.06.2019. године донело је
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ЗАКЉУЧАК
О ОПРАВДАНОСТИ РАСПИСА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЗА БУНАР У ЛОВЋЕНЦУ
Члан 1.
У циљу редовног и квалитетног снабдевања водом за пиће становника насеља
Ловћенац, одобрава се расписивање набавке за Израду документације и извођење радова на
бушењу, опремању и повезивању бунара у Ловћенцу.
Потребно је изменити План јавних набавки за 2019-у годину, тако што ће се у плану
додати поступак јавне набавке: Израда документације и извођење радова на бушењу,
опремању и повезивању бунара у Ловћенцу, процењене вредности 5.000.000,00 динара без
ПДВ-а..
Члан 2.
Проблем снабдевања становника Ловћенца водом за пиће, настао је због квара на
постојећем бунару, који је немогуће отклонити и ставити бунар у функцију, па је неопходно
изградити нови бунар како се не би угрозиле основне потребе становништва у снабдевању
пијаћом водом.
Средства за реализацију предметне набавке ће се обезбедити у буџету општине Мали
Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-27-2/2019-01
Дана: 20.06.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 20.06.2019. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за разматрање пријава и одобрава се исплата финансијских
средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне
заштите за програмску активност дневне услуге у заједници у 2019. години за:
Удружење великих породица
1.
Унапређење свести
100.000,00 рсд
„Кинче“
о значају
Мали Иђош 24321
одржавање хигијене
Кулски пут бр. 44
и здравих навика
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код деце
предшколског
узраста
Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-27-3/2019-01
Дана: 20.06.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Сл.лист
општине Мали Иђош“ бр.16/2008), Општинско веће дана 24.06.2019. године доноси,
поводом разматрања предлога Оделења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и имовинско правне послове број 04-401-8-1/2019 од 21.06.2019. године за
давање сагласности за преузимање обавеза по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година за капитални пројекат „Изградња централног постројења за
пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош“, донело је следећи:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Општинско веће општине Мали Иђош прихвата предлог Оделења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и имовинско правне послове број 04-401-81/2019 од 21.06.2019. године и даје сагласност да се у складу са чланом 54. став 2. Закона о
буџетском систему закључи уговор о реализацији капиталног пројекта „Изградња
централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош“,
којим ће се преузети обавеза плаћања у текућој 2019. години и наредној 2020. години.
Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину на позицији 132- Изградња
пречистача отпадних вода за насеља општине Мали Иђош, економска класификација 511,
планирана су средства за реализацију капиталног пројекта „Изградња централног постројења
за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош“ у износу од
202.800.000,00 динара за текућу 2019. годину, док су за наредну 2020. годину планирана
средства у износу од 276.080.043,10 динара.
Обавезе које доспевају у текућој 2019. години финансираће у износу од
202.800.000,00 динара из средстава обезбеђених од Управе за капитална улагања АП
Војводине, а на основу закљученог Уговора о преносу средстава Управе за капитална
улагања АП Војводине општини Мали Иђош, број 136-401-4938/2019-03/1 од 19.06.2019.
године.
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Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско правне
послове ће на законом прописан начин спровести одговарајуће поступак јавне набавке ради
закључења Уговора о извођењу радова на „Изградњи централног постројења за
пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош“ чијим ће извршењем
капитални пројекат бити реализован.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-28-1/2019-01
Дана: 24.06.2019.године
Мали Иђош

Председник општинског већа

Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 13.Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и
члана 3.и члана 8.Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће
општине Мали Иђош дана 27.06.2019. године донело је
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ
МАЛИ ИЂОШ ЗА 2019. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1. Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне карактеристике
Општина Мали Иђош налази се у Војводини, Република Србија, у средишњем делу
Бачке. Територија општине граничи се са пет војвођанских општина – на северу са
општином Бачка Топола, на истоку са општном Бечеј, на југоистоку са општином Србобран,
на југозападу са општином Врбас, на југу са општином Кула. Територија општине заузима
површину од 181 км2.Према попису становништва из 2011.године,општина Мали Иђош има
12.031 становника. Карактеристика простора је његов „копнени“ карактер – удаљен је од
Дунава и Тисе, а нема непосредну везу ни са Великим бачким каналом. Из централног
положаја овог простора између Тисе и Дунава произилази да је овај простор одувек био
транзитна територија у правцу север-југ.Општина Мали Иђош и данас има веома повољан
саобраћајно-географски положај.Кроз њу пролазе међународни пут Е-75 и међународна
железничка магистрала Будимпешта-Суботица-Београд.Општина Мали Иђош има 3 насеља
организованих кроз 3 месних заједница.
1.1.2. Природни услови и животна средина
Геоморфолошке карактеристике
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Сва насељена места у општини Мали Иђош лоцирана су у централном делу Бачке, на јужном
делу Бачке лесне заравни.На територији општине Мали Иђош надморске висине се крећу од
93-125 m. Брежуљци и интерколинске депресије дају терену валовит изглед.Поменути
облици имају правац север-југ, односно, нагињу правцу северозапад-југоисток.Највише се
истичу округле, дугуљасте, а присутне су интерколинске депресије неправилног облика и
крећу се од 100-300 m, у пречнику.Конфигурација самог терена условила је и морфологију
насеља.

Геолошке карактеристике
На основу досадашњих геолошких истраживања установљено је да испод квартарних
наслага постоје врло моћне наслаге терцијера чија се дебљина од Дунава према истоку
постепено повећава.Подлогу терцијарних наслага чине мезозојске формације, магматске
стене и веома старе палеозојске творевине.У геолошком погледу ово је лесно подручје,
створено у другој половини миленијума.Терен је састављен од фине ситне субаерске
прашине која је прекривена хумусним слојем дебљине 40-80 cm. Дебљина лесне наслаге
износи 10 m. На лесном одсеку јасно се види смеђа зона која нас упућује да је лес наталожен
у два маха.За време стварања ове смеђе зоне клима је била влажна и богатија
флором.Каснијим захлађењем дошло је до навејавања горњег слоја леса, који је по времену
настанка млађи од доњег слоја.Због мењања климе на овом млађем лесу формирао се горњи
хумусни слој.Општина Мали Иђош, као и читава северна Бачка, сиромашна је водом.На
основу досадашњих истраживања подземних вода утврђено је да хидрогеолошки колектори
могу да задовоље садашње потребе водоснабдевања становништва и индустрије.Међутим,
коришћење ових вода за потребе пољопривреде (наводњавање) превазилази реалне
могућности хидрогеолошких колектора.Површинске воде су такође оскудне.Постоји мали
број површинских токова који су сиромашни водом, а већина њих током летњег дела године
пресуши.Криваја би пружала изузетне могућности за развој биљног и животињског света, а
свакако би била и богатија рибом да није приметно загађење, проузроковано упуштањем
непречишћених отпадних вода са сточних фарми на простору кроз који протиче.Обале, као и
само корито, запуштени су и загађени чврстим отпадом бацањем свакојаког
смећа.Територија општине Мали Иђош налази се на педолошким творевинама формираним
на лесној тераси и лесном платоу.Ове геоморфолшке творевине условиле су и формирање
више типова земљишта.
Површинске воде
Криваја је, после Дунава и Тисе, највећи површински водоток у Бачкој. Највећи део своје
долине Криваја је усекла у Бачку лесну зараван, а мањи у Бачку лесну терасу.Природни
почетак Криваје налази се на пустари Павловац, југозападно од Суботице. Настаје од седам
мањих водотока. Криваја од свог настанка до Бачке Тополе тече према југу, а од Бачке
Тополе скреће на запад и тај правац задржава до Бајше. Од Бајше скреће према истоку, а
затим ка југоистоку и тај правац задржава све до Србобрана, протичући западном ивицом
Малог Иђоша и источном ивицом Ловћенца и Фекетића. Криваја прима са десне стране веће
притоке-канале (Широка долина, Велика долина и Дубока долина) које имају правац
северозапад-југоисток. Дужина Криваје од изворишта до ушћа износи 65 km. Међутим,
природни ток Криваје је за 48 km вештачки продужен према северу до државне границе.
Прокопавање је извршено ради одводњавања бара из предела Златни крај и Таванкут. Од
државне границе прокопан је мањи канал до језера код Кунбаје у Мађарској у дужини од 8
km. Карактеристично за ток Криваје је њена релативно велика ширина у односу на дубину,
тромост, односно спорост протицања и изразито меандрирање, што је последица малог
протока и конфигурације терена. Река протиче кроз пољопривредне површине, а њен појас
карактерише и недостатак зеленила дуж тока.Обале су углавном обрасле трском и другим
барским биљем.Максимални водостај је у пролеће и у јесен, а минимални у лето.
Подземне воде
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Подземне воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог вододржљивог
слоја.Највеће пространство заузимају у стенама са интергрануларном порозношћу.У
прошлости је фреатска издан била најважнији снабдевач водом људи и стоке.Вода се
захватала помоћу копаних бунара.Фреатске воде су неуједначеног квалитета и често се у
једном насељу јављају сасвим неочекивани параметри.Воде најчешће имају повишен садржај
гвожђа, велику тврдоћу, повећан садржај нитрата и нитрита.Поред тога, ове воде су
подложне бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине постоји велики број загађивача
које ствара човек.
Климатске карактеристике
На територији општине Мали Иђош констатована је континентална клима.У току године
изражена су четири годишња доба.Пролеће и јесен су пролазна доба и одликују се
варирањем дневних температура.Лето је скоро стално топло, док је зима хладна и снеговита.
Температура ваздуха - Средње годишње температуре ваздуха имају такав ток да је
најхладнији месец у години јануар -2,5°С, а најтоплији јули са 21,2°С. Средња годишња
температура је 10,8°С, а средња температура у вегетационом периоду је 20,6°С. Годишња
амплитуда је 24°С.Мразеви су доста честа појава.Први мразеви се појављују у другој
половини октобра, а ретко када и крајем септембра.Последњи мразеви се јављају у априлу, а
ређе у мају.Према томе мразева има 6-7 месеци током године. Облачност и осунчавање Просечна годишња облачност у општини Мали Иђош износи 5,6 десетина. На основу
средњих месечних вредности облачност се креће 3,8- 7,8 десетина. Највећа облачност је у
децембру (7,8 десетина), јануару (7 десетина), новембру (6,8 десетина), а најмања у августу
(3,8 десетина), септембру (4,3 десетина), јулу и октобру (4,5 десетина). Падавине - Просечна
вредност годишње висине падавина за Општину износи 592 тт.Највећу просечну вредност
висине падавина имају јули 74 тт и јуни 66 тт.Најсувљи су март 31 тт и октобар 32 тт.Киша
се углавном излучује у виду сипећих киша и пљускова.Сипеће кише су корисне за биљке,
међутим, дуготрајне сипеће кише претерано влаже земљиште услед чега се успорава раст
биљака, сазревање плодова или наступају трајна оштећења.Поред тога долази до интезивног
спирања земљишта, стварања ерозије.Уопште велике количине падавина доводе до
прекомерне влажности земљишта које погоршава услове аерације и размене гасова.

Стање и трендови у руралном подручју
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих развојних
тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног привредног и
укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021.год.за општину Мали Иђош прогнозиран
је благ пад укупног броја становника.Не треба очекивати да ће ово смањење популације
значајније реметити укупан развој.Значајнији ће бити утицај квалитета становништва, јер
негативни природни прираштај значи његово старење, погоршавање виталних
карактеристика и у дужем периоду проблеме обезбеђивања довољног броја радно способног
становништва.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Диверзификација је употпуњавање или проширивање производног или продајног асортимана
укључивањем нових производа и услуга који се разликују од досадшњих.Ти нови производи
и услуге нуде се на другим сегментима тржишта, произведени су на другачији производни
процес, примена и начин употребе нових производа и услуга су другачији од постојећих.Да
би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст прихода становништва (већине
сеоских насеља), веома важан развојни приоритет треба да буде развој малих и средњих
предузећа.Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских насеља, као и недовољно
ангажована радна снага треба да се активира обезбеђењем услова за развој прерађивачких
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капацитета мањег обима (нарочито прерада пољопривредних производа, услужне делатности
итд.), чиме би се обезбедио и бржи трансфер становништва из примарних
делатности.Интензивирањем привредног и укупног развоја Општине ангажоваће се највећи
део контигента радно способног становништва. Избор делатности је релативно широк и оне
се могу сврстати у неколико група: oдгајивачке, прерађивачке делатности, занатство и личне
услуге и домаћа радиност. Одгајивачке делатности се могу организовати у релативно
кратком року:гајење лековитог биља, узгој цвећа и украсног биља, пчеларство, производња
печурака итд. Избор прерађивачких делатности првенствено треба базирати на
пољопривреди односно извршити избор производа за којима постоји тржња на
тржишту.Развој занатства и личних услуга треба подстицати првенствено у правцу развоја
дефицитарних заната у функцији задовољавања потреба становништба и привреде овог
подручја, као и у функцији развоја туризма.Развој домаће радиности (као основне или
допунске делатности становништва) треба да је у сарадњи са носиоцима развоја туризма,
како би израда предмета била у функцији развоја туризма.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Апсолутни приоритет у коришћењу средстава општине треба да буде изградња руралне
инфраструктуре.Нереално је очекивати било какав економски напредак или инвестиције као
ни останак људи на селу уколико не постоје основни услови за живот као што су стабилно
електрична напајања, доступна вода, изграђена пристојна путна мрежа, комуникације или
решен проблем канализације.Ови трошкови су велики нарочито у руралним пределима где је
мали број становника.Због тога, често студије оправданости инвестирања у руралну средину
показују да је то изузетно скупа инвестиција по глави становника.Међутим не треба никад да
се постави дилема о дугорочној оправданости овог улагања.Потребе су велике и зато је јако
важно изградити систем одлучивања о приоритетима за реконструкцију или изградњу
заснованим на реалним потребама исказаним од самих становника и на транспарентним
критеријумима.Улагање у инфраструктуру је велики задатак за општину и зато је потребно у
што је већој могућој мери истражити могућност кофинансирања.Потенцијални
кофинансијери могу бити министарства и донатори.
Показатељи развоја пољопривреде
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште захвата 85% територије општине Мали Иђош и највећим делом
се користи за ратарску производњу, међутим, како макроекономске неизвесности не
омогућавају да се до 2029.године прецизније дефинишу потребе индустрије, грађевинарства,
саобраћаја, енергетике, рударства и других привредних активности за простором, потребно
је прихватити чињеницу да ће се те потребе претежно подмиривати на рачун рационалнијег
и потпунијег искоришћавања већ раније преузетог пољопривредног земљишта. Према
попису из 2012.године, 1316 газдинстава обрађује 15.372 ha.На подручју општине Мали
Иђош матични супстрат чине лес и алувијалне творевине. У зависности од тога земљиште се
у овој општини дели на два основна подтипа: иницијално земљиште на лесу и иницијално
земљиште на алувијалним творевинама. У општини Мали Иђош се може издвојити пет
различитих земљишта: чернозем карбонатни, ливадска црница карбонатна, чернозем и
ливадска црница, дилувијалноалувијални наноси карбонантни и бескарбонантни и ридска
црница песковита карбонатна и бескарбонатна.Чернозем и ливадска црница у структури
земљишта учествују са 93%, што значи да скоро целу територију општине чини земљиште
природно погодно за пољопривредну производњу.
1.1.7. Вишегодишњи засади
Општина Мали Иђош располаже са 47 ha воћњака и 24 ha винограда.Према подацима
добијеним на основу пописа пољопривреде из 2012.године у општини Мали Иђош142
пољопривредних газдинстава бави се воћарством, и то гајењем јабуке на 4ha , крушке на 6
ha, брескве на 3 ha, кајсије на 9 ha, вишње на 8 ha, шљиве на 6 ha, ораха на 2ha, лешника на 7
ha, а остале воћне врсте на 2 ha .
1.1.8. Сточни фонд
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Општина Мали Иђош располаже са 64 ha коришћених ливада и пашњака.Под крмним биљем
налази се око 300 ha.Према попису пољопривреде има 419 објекта за смештај говеда (са
смештајним капацитетом од 4570), затим 1667 објекта за смештај свиња (са смештајним
капацитетом 20758), 664 објекта за смештај кокошака и 254 објекат за смештај остале стоке.
У општини Мали Иђош има око 2299 говеда, око 6647 свиња, 1723 овца, 649 коза.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Према подацима пописа пољопривреде 2012.године у општини Мали Иђош има 112
једноосовинских трактора (110 старије од 10 година), двоосовинских трактора има 711 (702
старије од 10 година). На територији општине има 109 комбајна ( 101 старији од 10 година).
Остала пољопривредна механизација: 127 берача кукуруза, 542 плуга, 153 тањирача, 157
дрљаче, 284 сетвоспремача, 14 ротофреза, 277 растурача минералног ђубрива, 81 растурача
стајњака, 345 сејалица, 262 прскалица, 648 приколице и 117 косилица. Механизација је
застарела и императив је модернизација механизације.Опрема је такође углавном застарела.
1.1.10. Радна снага
Од укупно 1.316 газдинстава у општини на 1.075 газдинстава је стално запослено једно до
два лица, на 219 газдинстава је стално запослено три до четири лица, на 15 газдинстава је
запослено пет до шест лица, а на 7 газдинстава је запослено седам и више лица. Сезонска
радна снага се на породичним газдинствима запошљава са 67 годишњих радних јединица, а
на газдинствима правних лица са 36 радних јединица.Управници на газдинствима су
већином мушкарци који управљају са 1.021 газдинства, у односу на жене које су управнице
на 295 имања.
1.1.10.1. Структура пољопривредних газдинстава
У општини Мали Иђош регистровано је 1316 пољопривредних газдинстава, која располажу
са 15.375 ha земљишта.Регистрованих газдинстава која располажу са мање од 1 ha има 490,
са површином између 1-2 ha има их 220, са површином између 2-5 ha има их 214, површина
између 5-10 ha 99, површина између 10-20 ha 64, површина између 20-30 ha 28, између 30-50
ha 25, између 50-100 ha 57, и преко 100 ha има 18 газдинства.Када је сточарство у питању,
према попису из 2012. године имамо 1147 газдинстава са мање од 4 условна грла, 90
газдинства са 5-9 условних грла, 27 газдинства са 10-14 условних грла, 17 газдинства са 1519 условних грла, 24 газдинства са 20-49 условних грла, 7 газдинстава са 50-99 условних
грла, 1 газдинство са 100-499 условних грла и 3 газдинстава са преко 500 условних грла.
1.1.11. Производња пољопривредних производа
У општини Мали Иђош површине под поврћем, бостаном и јагодама износе 6 ha, под
индустријским биљем 2.969 ha, под житима и махунаркама 11.321ha ,под крмним биљем
300ha, под воћњацима 47 ha и под виноградима 24 ha.
1.1.12. Трансфер знања и информација
Пољопривредна стручна служба има важну улогу у подизању општег знања и примени
одговарајуће технологије гајења биљака и животиња, менаџменту производње, стандарда и
регулатива Европске уније на одабраним и другим пољопривредним газдинствима, у
едукацији пољопривредних произвођача давањем препорука и стручних савета,
организовањем семинара, радионица и издавање стручних публикација, као и низом других
активности којима омогућава унапређење пољопривредне производње.
1.1.13. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене
Програма
Корисници мера подршки су регистровани пољопривредни произвођачи и задруге. Циљ
наведених мера подршке из овог програма јесте повећање броја пољопривредних осигурања,
повећање броја сточара, односно проширење постојећег сточног фонда, подршка у
финансирању набавке опреме, механизације, као и очување односно повећање виталности и
здравственог стања стоке на територији општине Мали Иђош. Ове мере олакшавају и
поступак уматичења животиња.
1.1.14. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
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Информисање потенцијалних корисника о мерама подршке и о могућностима које програм
пружа вршиће се путем локалних медија, web sajta општине и директним информисањем
пољопривредних произвођача.
1.1.15. Мониторинг и евалуација/надзор реализације
Имајући у виду број грла у општини, опремљеност газдинстава, у смислу машинског парка и
опреме, као и ниво удруживања пољопривредника у задруге или удружења, након
спроведених мера подршке стећи ће се увид у промену стања на овим пољима, те ћемо имати
јасну слику о постигнутим резултатима и о ефикасности мера.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

1.

Назив
мере

Регрес
за
репродукти
вни
материјал
(вештачко
осемењавањ
е)

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

100%

12.500,00

Пренете
обавезе

100.1.1

200.000,00

УКУПНО

200.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.
2.
3.

УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

1.

2.

Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава
Управљање
ризицима

Шифра
мере

101
104

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

1.250.000,00

100%

12.500,00

300.000,00

40%

12.500,00

Пренете
обавезе
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3.

УКУПНО

1.550.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја
по кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

1.
2.
3.

УКУПНО
Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив мере

Суфинансирање
трошкова
ветеринарских
услуга и набавке
1.
лекова, вакцина
и витамина за
одгајиваче
говеда и свиња
Суфинансирање
2. закупа пијачног
простора

601

400.000,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
100%

603

350.000,00

100%

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу
годину без
пренетих
обавеза (у
РСД)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
12.500,00

5.000,00

Пренете
обавезе

3.

УКУПНО

750.000,00

Тaбела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 2.500.000,00
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања
200.000,00
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
1.550.000,00
Буџет
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Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне 750.000,00
подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе
/
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике:
Корисници мера подршки су регистровани пољопривредни произвођачи. Циљ наведених мера подршке из овог
програма јесте повећати број пољопривредних осигурања, повећати број сточара, односно проширити постојећи
сточни фонд, подршка у финансирању набавке опреме, механизације, као и очување односно повећање
виталности и здравственог стања стоке на територији општине Мали Иђош. Ове мере олакшавају и поступак
уматичења животиња.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја:
Информисање потенцијалних корисника о мерама подршке и о могућностима које програм пружа вршиће се
путем локалних медија, web sajta општине и директним информисањем пољопривредних произвођача.
Мониторинг и евалуација:
Имајући у виду број грла у општини, опремљеност газдинстава, у смислу машинског парка и опреме, као и ниво
удруживања пољопривредника у задруге или удружења, након спроведених мера подршке стећи ће се увид у
промену стања на овим пољима, те ћемо имати јасну слику о постигнутим резултатима и о ефикасности мера.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)101.1
2.1.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“,
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које
нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја.Ова
мера је у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике
Србије за период 2014–2024.године. На територији општине Мали Иђош говедарство и
свињарство су сигнификантне гране сточарства.У циљу одрживог развоја ових грана
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога
зависи њихова продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње.
2.1.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој;
- повећање броја грла;
- побољшање здравствених особина животиња;
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава;
- подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда
– старија од 24 месеца или 30 грла крмача
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Националнiм програмом за пољопривреду.Корисници средстава ће
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење
средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за доделу средстава по
конкурсу општине Мали Иђош.
2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.1.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
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Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош
- Корисник мора имати активни статусни број регистрован у регистру ветеринарских
станица, који је регистрован у општини Мали Иђош.
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош;
2.1.7. Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- Потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда
односно свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева
- Рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са таксативним
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду
од 01.01.2019.године до дана подношења захтева.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
Инвестиције
Подстицаји - репродукциони материјал за свиње, козе, овце
и говеда

602

2.1.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500 динара по кориснику,
за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца
односно 30 грла крмача.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни број
Назив показатеља
1.

Број третираних грла

2.2.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених
средстава.Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести
широку кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали
Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. 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 финансирани до висине средстава према конкурсу 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.Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања.Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним пољопривредним
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произвођачима закључије се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.

2.2.Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних
Газдинстава 101
2.2.1. Образложење
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава омогућују раст
конкурентности.Ова мера омогућава да пољопривредна газдинства повећају продуктивности
и конкурентности као и да унапреде квалитет производње.
2.2.2. Циљеви мере
Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа, раст конкурентности уз прилагођавање
захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним
стандардима, политикама и праксама.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Националним програмом за рурални развој.Корисници средстава ће
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење
средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за доделу средстава по
конкурсу општине Мали Иђош.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.2.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош;
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош;
Корисник мора да има рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са
датумом издавања у периоду од 01.01.2019. године до дана подношења захтева.
2.2.7. Специфични критеријуми
- У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда
товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла
квалитетних приплодних крмача.
-Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву,односно у
власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа
другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.
- У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа,
0,2-100 hа винове лозе
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- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у
свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од
3 hа производње поврћа на отвореном простору
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
101.2.1

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и
свиња које се користе за производњу меса

101.4.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа,
цвећа и расадничку производњу

101.4.3.

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у
воћњацима и вишегодишњим засадима

101.4.4.

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.5.

Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака
припроизводњи у заштићеном простору

101.4.6.

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање
биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.7.

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за
гајење биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.8.

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са
фолијом)

101.4.9.

Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну
производњу при производњи у заштићеном простору

101.4.10.

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију
земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору

101.4.11.

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење
угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)

101.4.12.

Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

101.4.13.

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14.

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање
производа

101.4.15.

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа
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101.4.16.

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање
остатака након резидбе воћних врста

101.4.17.

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18.

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.19.

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21.

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22.

Машине за сетву

101.4.23.

Машине за садњу

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.25.

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.26.

Машине за транспорт

101.4.27.

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др)

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Број 13.

2.2.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.2.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500,00 динара по
кориснику.
2.2.11. Индикатори - показатељи
Редни број
Назив показатеља
1.

Број подржаних корисника

2.2.12. Административна процедура

Број 13.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 23.

Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава.
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали
Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. 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 финансирани до висине средстава према конкурсу 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.Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања.Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним пољопривредним
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.
2.
2.3. Назив и шифра мере: Управљање ризицима 104
2.3.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“,
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на Обнављање
пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности у виду
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње.Ова мера је у
складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за
период 2014–2024.године. На територији општине Мали Иђош имамо учесталу појаву града
због чега пољопривредници осигуравају своје усеве.Од кључне је важности да
пољопривредници препознају потребу за разним врстама осигурања, те је стога важно
субвенционисати пољопривредна осигурања.
2.3.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине:
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;
- боље коришћење расположивих ресурса;
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је у складу са Националним програмом за рурални развој.Корисници средстава ће
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење
средстава из других извора за део премије осигурања за чије финансирање аплицирају по
конкурсу општине Мали Иђош.
2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.3.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош
- Предмет осигурања се налази на територији општине Мали Иђош
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош

Страна 24.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 13.

2.3.7. Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- Закључен уговор о осигурању са осигуравајућом организацијом ,
- Потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог пореза,
која доспева за наплату у 2019-ој години у периоду од 01.01.2019.до 31.12.2019. године
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

104.3

Осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и
животиња

2.3.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.3.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим
засадима, расадницима и животињама износи 40 %од висине премије осигурања без
урачунатог пореза на премију, а највише до 12.500,00динара

Редни број

2.3.11. Индикатори/показатељи
Назив показатеља

1.

Величина осигураних површина у ha од штета на усевима,
плодовима, вишегодишњим засадима, расадницима

2.

Број осигураних грла

3.

Укупан број подржаних газдинстава за регрес премије осигурања за
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених
средстава.Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести
широку кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали
Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. 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 финансирани до висине средстава према конкурсу 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.Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања.Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним пољопривредним

Број 13.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 25.

произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.
2.4. Назив и шифра мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке
лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња 601
2.4.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“,
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које
нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја.Ова
мера је у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике
Србије за период 2014–2024.године. На територији општине Мали Иђош говедарство и
свињарство су сигнификантне гране сточарства.У циљу одрживог развоја ових грана
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога
зависи њихова продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње.
2.4.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој;
- повећање броја грла;
- побољшање здравствених особина животиња;
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава;
- подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда
– старија од 24 месеца или 30 грла крмача
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није примењиво
2.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.4.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош
- Корисник мора имати активни статусни број регистрован у регистру ветеринарских
станица, који је регистрован у општини Мали Иђош.
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош;
2.4.7. Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:
- потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда
односно свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева
- рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ са таксативним
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду
од 01.01.2019. године до дана подношења захтева.

Шифра
Инвестиције

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Назив инвестиције

Страна 26.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 13.

Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке
лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња
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2.4.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.4.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500 динара по кориснику,
за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца
односно 30 грла крмача.

Редни број
1.

2.4.11. Индикатори/показатељи
Назив показатеља
Број третираних грла

2.4.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених
средстава.Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести
широку кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали
Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. 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 финансирани до висине средстава према конкурсу 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.Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања.Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним пољопривредним
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.
2.5. Назив и шифра мере: Суфинансирање закупа пијачног простора 602.
2.5.1. Образложење
У општини Мали Иђош релативно је велик број пољопривредних произвођача који своје
производе продају на пијаци у Малом Иђошу. Неким пољопривредним произвођачима то је
једини приход коју остваре.Кроз ове мере финансираће се трошкови закупа пијачног
простора произвођачима општине Мали Иђош.
2.5.2. Циљеви мере
Циљ мере је олакшање могућности присутности на локалним пијачним тезгама кроз
покривање дела трошкова годишњег пијачног простора.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није примењиво
2.5.4. Крајњи корисници

Број 13.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 27.

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.5.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској
одрживости улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош;
2.5.7. Специфични критеријуми
- Уговор о закупу пијачног простора за 2019.годину.
- Потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2019.годину или рачун или
фискални исечак.
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
Инвестиције
Суфинансирање закупа пијачног простора

603

2.5.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.
2.5.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 5.000 динара по кориснику.
2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни број
Назив показатеља
1.

Број подржаних корисника

2.5.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених
средстава.Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести
широку кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали
Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. 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 финансирани до висине средстава према конкурсу 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.Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања.Средства се одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним пољопривредним
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.

Страна 28.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 13.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП) (14)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, km²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (15)
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа (16)
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина (mm)
Средња годишња температура (оС)
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

Вредност, опис
показатеља

АП
ВОЈВОДИНА
Бачка
Севернобачка
Мали Иђош
181 км2
3
3
-

Извор податка
и година

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
правилник

12.031
4374
63 st./km2
-12,87

рзс**
рзс* 2017

-11.8
15.56%
16.24%
41.1
136,23
2%

рзс * 2011
рзс * 2011
рзс** 2011
рзс* 2011
рзс*
рзс* 2011

28 %
49%
8%
34,13 %

рзс* 2011
рзс* 2011
рзс* 2011
Процена

равничарски
черноземи

Интерни
Интерни

континентална
596 мм
10,8°
3-10,9
4,26 ха
0,05%
0
нема података

Интерни
Интерни
Интерни
Интерни
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

1316

рзс***

рзс** 2011
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Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

994

- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)

1151 (87,47%)
165 (12,53%)
15372
89,45 %
Оранице и
баште (15193 ha,
98,83%)
воћњаци (43 ha,
0,28%)
виногради ( 24
ha, 0,16%)
ливаде и
пашњаци ( 64
ha, 0,42%)
жита 11.321 ha –
74,51 %,
махунарке 14 ha
– 0,09 %,
индустријск о
биље 2969 ha –
19, 54 рзс***
2012 %, поврће,
бостан, јагоде 6
ha – 0,03%,
крмно биље 300
ha – 3,03 %,
воћне врсте 71
ha – 0,46%,
остало 1 ha –
0,006 %
преко 11 ха

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19)
(ha, %)

Страна 29.

Управа за
трезор(17)

рзс* 2011**
рзс* 2011

рзс***2012

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)
Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној
својини на територији АП(20) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

331
2481

Интерни
рзс***2012
Интерни
рзс***2012
интерни

2481

Интерни

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

711

17

рзс***2012
Интерни

39,67 %
Интерни
60,33 %
Говеда – 2299
рзс***2012
свиње – 6647
овце и козе –
1723
живина – 386337
рзс***2012
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(21)

Пољопривредни објекти

Службени лист општине Мали Иђош

(број)

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

Број чланова газдинства (22) и стално запослених на
газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha)
Годишње радне јединице (23) (број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24)
(број)
Производња пољопривредних производа(25)
(количина):
- биљна производња (t)

- сточарска производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)
Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом(27)
(број)
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)

Број 13.

за смештај стоке
3004, за смештај
пољопривре
дних производа
1044, за смештај
пољопривре
дних машина и
опреме 319, за
силажу 16
хладњаче 6,
сушаре 10,
стакленици 1,
пластеници 35
минерално
ђубриво 13.604
ha – 766 ПГ,
стајњак 1726 ha
– 521 ПГ,
средства за
заштиту биља
12937 ha – 823
ПГ
1075

рзс***2012

рзс***2012

879 : 196

рзс***2012

1081
3и5

рзс***2012
Интерни

6785 тона
пшеница 5321
тона кукруз
345 тона свиње
143 тона говеда

рзс*** 2014

89.815
3 (3173)

рзс*
рзс*

1089
0
0
0

рзс*2014
рзс*
рзс*
рзс*

око 60 трафо
станица

Интерни

8

рзс*

рзс***2012

рзс***2012

Интерни
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Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (29) (број)
Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (31) (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем(32) (број)
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-30-1/2019-01
Дана: 27.06.2019. године
Мали Иђош

Страна 31.

876
1385

рзс*
рзс*

796

рзс* рзс***

48

рзс***

92 (512)

рзс*2011

да
100

Интерни
ПССС

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

32.oldal

2019.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

13. szám

122.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. június 6-án
megtartott ülésén meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk az újvidéki Premtec d.o.o., Újvidék, Privrednikova 8., Szeghegy k.k.-ben lévő
telek megvásárlására irányuló szándéklevelében tett kezdeményezését, és megbízzuk Kishegyes
község Községi közigazgatását a kérelem szerint történő további eljárással, engedéllyel rendelkező
becslő igénybevételével, a közbeszerzésről szóló törvény rendeleteivel (SZK Hivatalos Közlönye,
72/2011, 88/2013 és 105/2014, 104/2016- egy. törvény, 108/2016, 113/2017 és 95/2018 sz.),
ingatlan közvetlen megegyezés útján történő beszerzésének és elidegenítésének, és a
köztulajdonban lévő dolgok bérbeadásának, illetve egyéb vagyonjog
beszerzésének és
hasznosításának feltételeiről, valamint nyilvános árverés és írásos ajánlatgyűjtés feltételeiről szóló
rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) és Kishegyes község köztulajdonában lévő
telekről szóló határozattal (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 23/2017 sz.) összhangban.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-24-1/2019-01
Kelt: 2019.06.06-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

123.
A közszolgálatok alkalmazottairól szóló törvény 5. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos
Közlönye, 113/2017 és 95/2018 szám) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 20. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa
2019. június 17-én meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
a Kishegyesi Könyvtár munkájáról szóló szabályzat előzetes jóváhagyásáról
1. szakasz
Előzetesen jóváhagyjuk a Kishegyesi Könyvtár munkájáról szóló szabályzatot, melyet a
Kishegyesi Könyvtár igazgatóbizottságának ülésén hoznak meg, 2019. június 17-én.
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2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-25-1/2019-01
Kelt: 2019.06.17-én
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

124.
A lakhatásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény 61. szakasza 7. bekezdése
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 104/16 szám), a közös épületrészek beruházási
karbantartási költségeinek helyi önkormányzati egység által meghatározott minimális összege
megállapításának kritériumairól szóló szabályzat 1. szakaszának 2. bekezdése (Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 101/17 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1.
bekezdése 6. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07, 83/14 – egy. törv., 101/16 –
egy. törv. és 47/2018 szám), Kishegyes község Statútumának 42. szakasza 1. bekezdése 7. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a
2019. június 20-án megtartott ülésén meghozza a következő
HATÁROZATOT
az épületek folyó és beruházási karbantartására szolgáló minimális illeték, valamint a
lakótömbök és a lakó- üzleti épületek hivatásos kényszervezetője munkájéárt járó illeték
megállapításáról Kishegyes község területén
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A jelen határozattal meghatározzuk azt a minimális összeget, amit a lakótömbök és a lakóüzleti épületek különálló részeinek tulajdonosai kötelesek fizetni az épületek folyó karbantartása
címén, valamint a közös épületrészek beruházási karbantartásáért Kishegyes község területén,
továbbá a külön épületrészek tulajdonosai által fizetett díj megállapítását, abban az esetben, ha a
helyi önkormányzati egység hivatásos épületvezetőt nevezett ki, kényszerintézkedésként.
A jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében az épület folyó karbantartása alatt értjük
azoknak a munkálatoknak a kivitelezését, amelyeket az épület használatának során keletkező károk
megakadályozása, vagy ezeknek a károknak az elhárítása céljából eszközölnek, s átvizsgálásból,
javításból, valamint megelőző és védő intézkedések foganatosításából állnak, illetve minden
munkálatot, amellyel biztosítják az épület megfelelő használhatósági szinten való fenntartását, a
lakások vagy üzlethelyiségek folyó karbantartási munkálatai pedig a meszelés, a festés, az
újravakolás, a szanitercsere, a radiátorcsere és egyéb hasonló munkálatok, beruházási karbantartás
alatt pedig az építési-ipari, illetve egyéb munkálatok kivitelezését értjük, az épület fajtájától
függően, az épület használati feltételeinek javítása céljából a kiaknázás során.
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A jelen szakasz 1. bekezdésének értelmében kényszerigazgatás alatt azt értjük, amikor a
helyi önkormányzati egység kényszerintézkedésként hivatásos épületvezetőt nevez ki a
lakótömbökbe, abban az esetben, ha az épület törvényes határidőn belül nem választotta meg
igazgatási szervét, valamint az épületvezető megbízatásának letelte vagy megszűnése esetén,
amennyiben az előírt határidőn belül nem választanak új épületvezetőt.
II. KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
Beruházási karbantartás a lakótömbökben
2. szakasz
A közös épületrészek beruházási karbantartásainak költségei címén történő elkülönítés
minimális összege megállapításának kritériumai a következők:
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kritériumok alapján, a közös épületrészek
beruházási karbantartásának költségei címén történő elkülönítés havi minimális összegét,
amelyeket a lakások és az üzlethelyiségek után, mint külön rész után fizetnek, a következő módon
határozzuk meg:

Цио- beruházási karbantartások költségei címén történő elkülönítés havi minimális
összege, a lakás vagy üzlethelyiség négyzetméterétől függően.
1) az előző évi nettó átlagbér Kishegyes községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet
adatai szerint 38.781,00 dinárt tesz ki;
2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma, az épület beruházási karbantartásainak költségei
címén történő elkülönítés minimális összegének megállapítására, amely 1,3;
3) az épület korának szorzószáma, ahol a szorzószám 0,4, amennyiben az épület legfeljebb10 éves;
a szorzószám 0,6, amennyiben az épület 10-20 éves; a szorzószám 0,8, amennyiben az épület 2030 éves; a szorzószám 1, amennyiben az épület 30 évnél régebbi;
4) szorzószám a lifttel és lifttel nem rendelkező, közös épületrészek beruházási karbantartásainak
költségei címén történő elkülönítés minimális összegének megállapítására, a szorzószám 1, a lift
nélküli épületek esetén, a szorzószám pedig 1,3 a lifttel rendelkező épületek esetén;
Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a közös épületrészek
beruházási karbantartásának költségei címén történő elkülönítés havi minimális összegei,
amelyeket lakások és üzlethelyiségek, mint külön rész után fizetnek, a lakás és az üzlethelyiség
négyzetmétere szerint:

Épület kora

Lifttel nem rendelkező épületek

legfeljebb 10 év
2,00 dinár
10-20 év
3,00 dinár
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20-30 év
4,00 динара
30 évnél régebbi
5,00 dinár

3. szakasz
A közös épületrészek beruházási karbantartásainak költségei címén történő elkülönítés
minimális összege megállapításának kritériumai, amelyet a garázsra, mint külön részre fizetnek, a
következők:
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kritériumok alapján, a közös épületrészek
beruházási karbantartásának költségei címén történő elkülönítés havi minimális összegét, amelyet
a garázsra, mint külön rész után fizetnek, a következő módon határozzuk meg:

Цио- beruházási karbantartások költségei címén történő elkülönítés havi minimális
összege, a garázs, garázsrész vagy garázshely négyzetméterétől függően.
1) az előző évi nettó átlagbér Kishegyes községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet
adatai szerint 38.781,00 dinárt tesz ki;
2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma, az épület beruházási karbantartásainak költségei
címén történő elkülönítés minimális összegének megállapítására, amely 1,3;
3) az épület korának szorzószáma, ahol a szorzószám 0,4, amennyiben az épület legfeljebb10 éves;
a szorzószám 0,6, amennyiben az épület 10-20 éves; a szorzószám 0,8, amennyiben az épület 2030 éves; a szorzószám 1, amennyiben az épület 30 évnél régebbi;
4) a garázs, garázsrész és garázshely szorzószáma, ahol a szorzószám 0,6 a garázsra; 0,4 a közös
garázsban lévő garázsrészre és garázshelyre;
Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a közös épületrészek
beruházási karbantartásának költségei címén történő elkülönítés havi minimális összegei, amelyet
a garázsra, mint külön rész után fizetnek, négyzetméter szerint:

épület kora
legfeljebb 10 év

garázs
1,20 dinár

10-20 év
1,80 dinár

20-30 év
2,40 dinár
30 évnél régebbi

3,00 dinár
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4. szakasz
A közös épületrészek beruházási karbantartásának költségei címén történő elkülönítés
összegét, a külön, illetve különálló épületrészek négyzetmétere szerint, a lakóközösség közgyűlése
határozza meg, s az elkülönítés e határozatban meghatározott minimális összegénél nem lehet
alacsonyabb.
Folyó karbantartás a lakótömbökben
5. szakasz
Kishegyes község területén lévő épületek folyó karbantartási költségeinek minimális
összegét, e határozat értelmében, a minden külön épületrészre vonatkozóan, abszolút összegben
megállapított elkülönítés havi összege képezi.
Az épület-karbantartási költségek magukban foglalják a földterület karbantartási költségeit
is.
6. szakasz
A folyó, épület-karbantartási költségek összegét minden, illetve különálló épületrészre
vonatkozóan a lakóközösség közgyűlése határozza meg, s nem lehet alacsonyabb a költségek e
határozatban megállapított összegénél.
Abban az esetben, ha egy személy több külön épületrész tulajdonosa, beleértve a garázst is,
minden külön rész után fizeti a folyó karbantartási költségeket.
A folyó, épület-karbantartási költségek címen történő elkülönítés minimális összege
megállapításának kritériumai a következők:
1) az előző évi nettó átlagbér Kishegyes községben, amely a Köztársasági Statisztikai
Intézet adatai szerint 38.781,00 dinárt tesz ki a 2017. évre vonatkozóan;
2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely nem lehet 6-nál alacsonyabb;
3)szorzószám a lifttel nem rendelkező épületek folyó karbantartási költségei minimális
összegének megállapítására, ahol a szorzószám 1.
Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a folyó karbantartási
költségek címén történő elkülönítés havi minimális összegei, amelyeket a lakás és üzlethelyiség,
mint külön épületrész után fizetnek: 232,00 din.
7. szakasz
A folyó karbantartási költségek címén történő elkülönítés minimális összege
megállapításának kritériumai a garázsokra következők:
1) az előző évi nettó átlagbér Kishegyes községben, amely a Köztársasági Statisztikai
Intézet adatai szerint 38.781,00 dinárt tesz ki a 2017. évre vonatkozóan;
2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely 6;
3) a garázsok szorzószáma, ahol a garázsok szorzószáma 0,6; a közös garázsban lévő
garázsrészek és garázshelyek szorzószáma 0,4.
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Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra kerültek a folyó karbantartási
költségek címén történő elkülönítés havi minimális összege, amelyet a közös garázsban lévő
garázs, mint külön épületrész után fizetnek: 139,00 din.
A hivatásos kényszervezető munkájáért járó illeték
8. szakasz
Abban az esetben, ha hivatásos épületvezetőt rendelnek ki, az igazgatás utáni illeték
összegét, minden külön épületrészre abszolút összegben megállapított havit összeg képezi.
9. szakasz
A kirendelt, hivatásos épületvezető utáni illeték összegét, minden külön, illetve különálló
épületrész után, a lakóközösség közgyűlése határozza meg, s nem lehet alacsonyabb a költségek e
határozatban megállapított összegénél.
A külön részek tulajdonosai által, kirendelt épülevezető esetében, fizetett illeték megállapításának
kritériumait az alábbi kritériumok alkalmazásával állapítják meg:
1) az előző évi nettó átlagbér Kishegye községben, amely a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai
szerint 38.781,00 dinárt tesz ki a 2017. évre vonatkozóan;
2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely 8;
3) a külön épületrész szorzószáma, amely a külön épületrészek teljes számától függ, s ahol a 10
külön résszel rendelkező épületek megállapított szorzószáma 0,5; a 10-20 külön résszel rendelkező
épületek szorzószáma 0,6; a több mint 20 külön résszel rendelkező épületek szorzószáma 0,7.
Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra került az igazgatás utáni illeték
összege, kirendelt épületvezető esetében, abszolút összegben havi szinten a lakásokra és
üzlethelyiségekre, mint külön épületrészekre vonatkozóan:
Külön épületrészek száma
10 külön részig
10-20 külön részig
20 külön rész felett

Kényszervezető munkájáért járó illeték összege
155,00 dinár
186,00 dinár
217,00 dinár

10. szakasz
A garázsok, garázsrészek és garázshelyek tulajdonosai által, kirendelt épületvezető esetén
fizetett illeték összege megállapításának kritériumai az alábbi kritériumok alkalmazásával
állapítják meg:
1) az előző évi nettó átlagbér Kishegyes községben, amely a Köztársasági Statisztikai
Intézet adatai szerint 38.781,00 dinárt tesz ki a 2017. évre vonatkozóan ;
2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma, amely 8;
3) A garázsok, garázsrészek és garázshelyek szorzószáma, ahol a garázsok és a
garázsrészek szorzószáma 0,1; a közös garázsban lévő garázshely szorzószáma 0,2.
Az előzőleg feltüntetett kritériumok alapján megállapításra került az igazgatás utáni illeték
összege, kirendelt épületvezető esetében, abszolút összegben havi szinten a garázsra, mint külön
épületrészre: 31,00 din.
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III. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. Szakasz
12.
A jelen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától
számított nyolcadik napon lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-27-1/2019-01
Kelt: 2019.06.20-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

125.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. június 20-án meghozta a következő
ZÁRADÉKOT
KÖZBESZERZÉS SZEGHEGYI KÚT MIATT TÖRTÉNŐ KIÍRÁSÁNAK
INDOKOLTSÁGÁRÓL
1. szakasz
Szeghegy település lakossága rendszeres és minőséges ivóvízellátásának céljából engedélyezzük a
dokumentáció kidolgozásához és a szeghegyi kút ásási, felszerelési és csatlakzotatási munkálatai
kivitelezéséhez szükséges beszerzsés kiírását.
Módosítani kell a 2019. évi közbeszerzési tervet, hozzá kell adni a következő közbeszerzési
eljárást: Dokumentáció kidolgozása és a szeghegyi kút ásási, felszerelési és csatlakzotatási
munkálatainak kivitelezése, amely felbecsült értéke 5.000.000,00 dinár, ÁFA nélkül.
2. szakasz
A Szeghegy lakosságának ivóvízellátásával kapcsolatos probléma a meglévő kút meghibásodása
miatt keletkezett, amelyet nem lehet elhárítani, így a kutat sem lehet működtetni, ezért új kút
kiépítésére van szükség, a lakosság ívóvízellátásra irányuló általanos szükségletei
veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
A tárgyat képező beszerzéshez szükséges eszközök Kishegyes község költségvetéséből
lesznek biztosítva.
3. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács

Marko Lazić, s. k.
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KT elnöke

____________________ . ____________________

126.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. június 20-án meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a jelentkezések megvitatására
pénzeszközök kifizetését hagyjuk jóvá szociális
finanszírozására:
Kincse Nagycsaládosok Egyesülete
1.
24321 Kishegyes
Kúlai út. 44.

szolgáló bizottság javaslatát, és a következő
védelmi területű, közérdekű programok/projektek
100.000,00 RSD

Óvodás korú
gyermekek
higiéniával és
egészséges
szokásokkal
kapcsolatos
tudatának
előmozdítása

2. szakasz
Kishegyes község költségvetése végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke.
3. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-27-3/2019-01
Kelt: 2019.06.20-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

127.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. június 24-én, a költségvetési
osztály 2019.06.21-i, 04-401-8-1/2019 sz., szerződés szerinti kötelesség átvállalásának
jóváhagyására irányuló javaslata kapcsán, amely a nagy kiadásokra és a több évig tartó fizetési
kérelmekre vonatkozik: Kishegyes község települései központi szennyvíztisztító berendezésének
kiépítése, meghozza a következő:
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ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Kishegyes község Községi tanácsa elfogadja a költségvetési osztály 2019.06.21-i, 04-4018/2019 sz. javaslatát, és jóváhagyja, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakasza 2.
bekezdése értelmében megkössék a Kishegyes község települései központi szennyvíztisztító
berendezésének kiépítése-nagyprojekt kivitelezéséről szóló szerződést, amellyel átvállalják a
fizetési kötelezettséget a folyó, 2019-es évben és 2020-ban.
Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozatával, 132. pozíció-Kishegyes
község települései szennyvíztisztító berendezésének kiépítése, 511-gazdasági osztályozás,
Kishegyes község települései szennyvíztisztító berendezésének kiépítése-nagyprojekt
megvalósítására 202.800.000,00 dinár tervezett a folyó, 2019-es évre, valamint 276.080.043,10
dinár a 2020-as évre.
A folyó, 2019-es évben esedékes kötelezettség, amely összege 202.800.000,00 dinár,
Vajdaság AT Nagyberuházási Alapja által biztosított eszközökből lesz finanszírozva, Vajdaság AT
Nagyberuházási Alapja eszközeinek Kishegyes község részére történő áthozatáról szóló,
2019.06.19-i, 136-401-4938/2019-03/1 sz., megkötött szerződés alapján.
A költésgvetési osztály, törvénnyel előírt módon, lefolytatja a megfelelő közbeszerzési
eljárást a Kishegyes község települései szennyvíztisztító berendezésének kiépítésének
kivitelezéséről szóló szerződés megkötése érdekében, amellyel a nagyprojekt megvalósul.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-28-1/2019-01
Kelt: 2019.06.24-én
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

128.
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és a Kishegyes község
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8.
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi
Tanácsa 2019. június 27-én meghozta a
KISHEGYES KÖZSÉG MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT CÉLZÓ 2019. ÉVI TÁMOGATÁSI
PROGRAMOT
I. A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
ÉS TÁBLÁZATOK
1.1. A fennálló helyzet elemzése
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1.1.1. Földrajzi és adminisztratív sajátosságok
Kishegyes község a Szerb Köztársaságban, Vajdaságban található, Bácska középső részén. A
község területe öt vajdasági községgel határos: északról Topolya, keletről Óbecse, délkeletről
Szentamás, délnyugatról Verbász, nyugatról pedig Kúla község határolja. Kishegyes község
szabálytalan alakú, s területe 181 km2.A 2011.évi népszámlálás szerint Kishegyes községnek
12031 lakosa van. A kishegyesi térség jellemzője a „szárazföldi” karaktere: távol van a Dunától és
a Tiszától, s a Nagy-Bácskai-csatornával sincs kapcsolata. A Duna és a Tisza közötti központi
helyzetéből eredően a kishegyesi térség mindig tranzittérség volt észak-dél irányban is.Kishegyes
község közlekedés-földrajzi helyzete ma is igen kedvező. Keresztülhalad rajta az E75-ös
nemzetközi út és a Budapest–Szabadka–Belgrád vasútvonal is. A kishegyesi községhez 3 település
tartozik, amelyet 3 helyi közösség fog össze.
1.1.2. Természeti körülmények és környezet
Geomorfológiai sajátosságok
A község lakott települései Bácska középső részén helyezkedik el, a bácskai löszfennsík déli
részén.Kishegyes község területén a tengerszint feletti magasság 93 és 125 méter közötti.A
dombok és a völgyek közötti depressziók hullámos kinézetet kölcsönöznek.Az említett alakzatok
észak-dél irányúak, illetve elhajlanak északnyugat-délkelet irányba. A legtöbb kereknek és
hosszúkásnak látszik, de vannak szabálytalan alakú völgyközi depressziók is, 100-300 méter
átmérőjűek. A terep konfigurációja a település morfológiáját is feltételekhez kötötte.
Geológiai sajátosságok
Az eddigi geológiai kutatások alapján megállapították, hogy a negyedidőszaki réteg alatt nagyon
erőteljes harmadidőszaki réteg van, amelynek a vastagsága a Dunától kelet felé fokozatosan nő. A
harmadidőszaki réteg alját mezozoikus képződmények, magmás kőzet és nagyon régi paleozoikus
képződmények alkotják. Geológiai tekintetben ez löszterület, amely az évezred második felében
jött létre. A terepet apró, finom por alkotja, amelyet 40-80 cm vastagságú humuszréteg fed. A
löszréteg 10 m vastag. A löszrétegen világosan látszik egy barnás zóna, amely azt mutatja, hogy a
lösz két részben rakódott le. A barnás rész keletkezésének idején a klíma nedves volt és flórában
gazdag. A későbbi lehűléssel a lösz felsőbb rétege levált, ami a keletkezési ideje alapján fiatalabb
az alsó rétegnél. A klímaváltozás miatt a fiatalabb löszrétegen felső humuszréteg alakult
ki.Kishegyes község, ahogy egész Észak-Bácska is, vízben szegény. A felszín alatti vizek eddigi
vizsgálata alapján megállapították, hogy a hidrogeológiai kollektorok kielégíthetik a lakosság és az
ipar jelenlegi vízszükségleteit. Azonban azon vizek mezőgazdasági szükségletekre (öntözésre)
való használata meghaladja a hidrogeológiai kollektorok valós lehetőségeit.A felszíni vizek szintén
szűkösek. Kevés felszíni folyás van, amelyek vízben szegények, nagy részük a nyári hónapok alatt
kiszárad. A Krivaja rendkívüli lehetőségeket nyújtana a növényés állatvilág fejlődéséhez, de
mindenképpen halban gazdagabb lenne, ha nem lenne szennyezett az állatfarmokról beleengedett
kezeletlen szennyvíz miatt abban a térségben, amelyen keresztülfolyik. A partja, ahogy maga a
medre is, elhanyagolt és szennyezett a hulladéktól és szeméttől, amit beledobálnak. Kishegyes
község területe löszteraszon és löszplatón kialakult talajképződményen fekszik. Ezek a
geomorfológiai képződmények járultak hozzá több földfajta kialakulásához is.
Felszíni vizek
A Duna és a Tisza után a Krivaja a legnagyobb vízfolyás Bácskában. A Krivaja völgye legnagyobb
részét a bácskai löszfennsíkba vájta be, keveset pedig a bácskai löszteraszba. A Krivaja
természetes forrása a Szabadkától délnyugatra található Pavlovac pusztaságban van.Hét kisebb
vízfolyásból áll.A Krivaja forrásától Kishegyesig dél felé folyik, Bácsfeketehegytől pedig dél felé
indul.A Krivaja a forrásától a torkolatáig 65 km hosszú. Azonban a Krivaja természetes folyása
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észak felé az államhatárig 48 km mesterséges szakasszal van megtoldva. A kiásást az Arany vidék
és Tavankút tájékán található mocsár lecsapolása miatt végezték. Az államhatártól egy kisebb, 8
km-es csatornát ástak a magyarországi Kunbajánál található tóig. A Krivaja folyásának
jellegzetessége a mélységéhez viszonyított kiterjedt szélessége, a lassú folyása, valamint
kifejezetten kanyargós az alacsony áramlás és a terepviszonyok miatt. A folyó mezőgazdasági
területeken folyik keresztül, s a folyása mentén hiányzik a zöldfelület.A partja főleg náddal és
egyéb mocsári növényekkel benőtt. Maximális vízállását tavasszal és ősszel éri el, nyáron pedig
minimálisra csökken
Felszín alatti vizek
A felszín alatti vizeket azok a vizek alkotják, amelyek az első vízálló rétegig található porózus
földben vannak. A szemcseközi (intergranuláris) porozitással rendelkező kőzetekben foglal el
legtöbb helyet.A freatikus zónát a csapadék és a magasabb lösz- és homokvidékekből származó víz
beszivárgása táplálja. A múltban a freatikus zóna az emberek és az állatok legfontosabb vízforrása
volt, ehhez ásott kutakra volt szükség. A freatikus vizek minőség változó, s egyes településeken
gyakran váratlan paramétereket produkálnak.A vizeknek leggyakrabban magas a vas-, nitrát- és
nitrittartalma, valamint kemények. Emellett ezek a vizek baktériumfertőzésnek is ki vannak téve,
mert kis mélysége mellett nagyszámú szennyező van, főleg az ember.
Éghajlati sajátosságok
Kishegyes község területére a kontinentális éghajlat jellemző, s négy évszak van. A tavasz és az
ősz átmeneti időszakok, s a napi hőmérsékletek változók. A nyár majdnem mindig meleg, a tél
pedig hideg és havas. A levegő hőmérséklete - A levegő éves középhőmérséklete szerint a
leghidegebb hónap a január (-2,5 °С), a legmelegebb pedig a július (21,2 °С). Az éves
középhőmérséklet 10,8 °С, a vegetációs időszakban a középhőmérséklet pedig 20,6 °С. Az éves
amplitúdó 24 °С. A fagy elég gyakori jelenség.Az első fagyok október második felében
jelentkeznek, ritkán pedig már szeptember végén is. Az utolsó fagyok áprilisban jelentkeznek,
ritkábban májusban. Ez alapján az év során 6-7 hónapban vannak fagyok. Felhőzet és napsütés –
az éves átlagos felhőzet mértéke Kishegyes községben 5,6. A havi középértékek alapján a felhőzet
3,8-7,8 tized körül alakul. A felhőzet mértéke decemberben (7,8 tized), januárban (7 tized) és
novemberben (6,8 tized) a legnagyobb, a legalacsonyabb pedig augusztusban (3,8 tized),
szeptemberben (4,3 tized), valamint júliusban és októberben (4,5 tized). Csapadék – az átlagos
csapadékmennyiség a községben 592 mm. A legtöbb csapadékot júliusban (74 mm) és júniusban
(66 mm) mérik, a legszárazabb pedig a március (31 mm) és az október (32 mm). Az eső főleg
záporok formájában hull. A szemerkélő eső hasznos a növények számára, azonban a hosszan tartó
csapadékhullás túlságosan nedvessé teszi a földet, ami lelassítja a növények növekedését, a
gyümölcsök beérését vagy tartós károkat okoz. Emellett a föld intenzív kimosódásához és
erózióhoz vezet.A nagy mennyiségű csapadék a föld túlzott elnedvesedéséhez vezet, ami rontja a
szellőzés és a gázcsere lehetőségeit.
A vidéki terület állapota és tendenciái
1.1.3. Demográfiai jellemzők és tendenciák
A népesség biodinamikai jellegzetességeinek, az eddigi fejlődési tendenciák, a népesedési politika
tervezett intézkedései, valamint a megjósolt gazdasági és társadalmi fejlődés alapján Kishegyes
község esetében a 2002-2021-es időszakra a lakosság enyhe csökkenését vetítették előre. Nem kell
számítani arra, hogy a populációcsökkenés jelentősebben megrázza a teljes fejlődést. Jelentősebb
lesz a lakosság minőségének hatása, mert a negatív természetes szaporulat a lakosság elöregedését,
a vitális jellegzetességek romlását jelenti, valamint hosszabb távon gondot jelent majd az elegendő
mennyiségű munkaképes lakosság biztosítása.
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1.1.4. A vidéki gazdaság diverzifikációja
A diverzifikáció a termelési és az értékesítési kínálat kiteljesítése vagy kibővítése új termékek és
szolgáltatások bekapcsolásával, amelyek eltérnek a jelenlegitől. Ezeket az új termékeket és
szolgáltatásokat a piac egyéb szegmensein nyújtják, más termelési eljárással gyártják, az új
termékek és szolgáltatások alkalmazása és felhasználási módja eltér az eddigiektől. A gyorsabb
foglalkoztatás és a lakosság jövedelmének növelése (a vidéki települések többsége) érdekében
nagyon fontos, hogy prioritásként kezeljék a kis- és középvállalkozások fejlesztését. A falusi
környezet jelentős tér- és nyersanyagbeli potenciáljait, ahogy az elégtelen munkaerőfoglalkoztatást is aktiválni kell a kisebb kiterjedésű feldolgozóipari kapacitások fejlesztéséhez
szükséges feltételek biztosításával (különösen a mezőgazdasági termékek feldolgozása, a
szolgáltató tevékenységek stb. terén), amivel biztosítanák a lakosság gyorsabb transzferét az
elsődleges tevékenységekből. A községi fejlesztés és gazdaság erősítésével alkalmaznák a
munkaképes lakosság nagy részét. A tevékenységek választéka relatív széles, s néhány csoportba
lehet osztani: termelői, feldolgozóipari tevékenységek, kisiparosság és személyi szolgáltatások,
valamint háziipar. A termelői tevékenységeket viszonylag rövid idő alatt meg lehet szervezni:
gyógynövények termesztése, virág- és dísznövénytermesztés, méhészet, gombatermesztés stb. A
feldolgozóipari tevékenységek megválasztását elsősorban a mezőgazdaságra kell alapozni, illetve
olyan terméket választani, ami iránt mutatkozik piaci kereslet. A kisiparosság és a személyi
szolgáltatások fejlesztését elsődlegesen olyan irányban kell ösztönözni, hogy kielégítse e térség
lakossági és gazdasági szükségleteit, valamint a turizmusfejlesztési funkciót is betöltse. A háziipar
(mint a lakosság alapvető vagy kiegészítő tevékenysége) fejlesztésének együttműködésben kell
állnia a turizmusfejlesztéssel, hogy a tárgyak kidolgozása a turizmusfejlesztést szolgálja.
1.1.5 Vidéki infrastruktúra
A költségvetési eszközök felhasználása terén abszolút prioritás kell, hogy legyen a vidéki
infrastruktúra kiépítése. Irreális bármilyen gazdasági előrelépést vagy beruházást, valamint az
emberek falun maradását elvárni, ha nincsenek meg a normális élethez szükséges alapvető
feltételek, mint amilyen a stabil energia- és vízellátás, a rendes úthálózat, a kommunikáció vagy a
csatornázás problémájának megoldása. Ezek a költségek magasak, főleg vidéken, ahol kevesen
élnek. Éppen emiatt a beruházást indokoló tanulmányok a vidéki közösségek esetében azt
mutatják, hogy ez elég költséges beruházás lakosonként. Azonban soha nem szabad kétségbe
vonni ezen befektetések hosszú távú kifizetődését.A szükséglet hatalmas, ezért nagyon fontos egy
döntési rendszer kialakítása a felújítások vagy a kiépítések terén létrejövő prioritások
kiválasztására, amelyek reális szükségleteken alapulnak. A község számára nagy feladatot jelent az
infrastrukturális beruházás, ezért van szükség minél nagyobb mértékben támogatók jelenlétére. A
potenciális társfinanszírozó lehet a minisztérium vagy donátor.
A mezőgazdasági fejlesztés mutatói
1.1.6. Mezőgazdasági földterület
A mezőgazdasági földterületek Kishegyes község 85%-át ölelik fel, s legnagyobb részét
növénytermesztésre használják, azonban mivel a makrogazdasági bizonytalanságok nem teszik
lehetővé, hogy 2029-ig pontosabban definiálják az ipar, az építőipar, a közlekedés, az energetika, a
bányászat és egyéb gazdasági tevékenységek területi szükségleteit, fel kell ismerni a tényt, hogy
ezeket a szükségleteket túlnyomórészt a már korábban átvett mezőgazdasági földterületek
racionálisabb és teljesebb kihasználtsága számlájára kell teljesíteni. A 2012-es összeírás szerint
1316 gazdaság művel 15372 ha földet. Kishegyes község területén az anyaföldet lösz és alluviális
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képződmények alkotják. Ettől függően a község földterületei két alapvető altípusra oszthatók:
kezdetleges földterületek a löszön és kezdetleges földterületek az alluviális képződményeken.
Kishegyes községben öt különböző földet lehet elkülöníteni: karbonátos csernozjom, karbonátos
réti feketeföld, csernozjom és réti feketeföld, diluviális-alluviális hordalékok, karbonátos és
karbonátmentes és dombos feketeföld, homokos karbonátos és karbonátmentes. A földterületek
szerkezetét 93 %-ban csernozjom és réti feketeföld alkotja, ami azt jelenti, hogy a község közel
teljes területén természetesen alkalmas a föld mezőgazdasági termelésre.
1.1.7. Többéves ültetvények
Kishegyes község területén 47 ha gyümölcsös és 24 ha szőlőültetvény van. A 2012-es
mezőgazdasági összeírás alapján Kishegyes községben 142 gazdaság foglalkozik
gyümölcstermesztéssel, almát 4 ha-on, körtét 6 ha-on, őszibarackot 3 ha-on, sárgabarackot 9 ha-on,
meggyet 8 ha-n, szilvát 6 ha-on, diót 2 ha-on, mogyorót 7 ha-on, a többi fajta gyümölcsöt pedig 2
ha-on termesztik.
1.1.8. Állatállomány
Kishegyes község 64 ha használatban lévő réttel és legelővel rendelkezik. Mintegy 300 ha
takarmánynövénnyel.A mezőgazdasági összeírás szerint 419 létesítmény van a szarvasmarhák
(4570 férőhellyel), 1667 a sertések (20758 férőhellyel), 664 a tyúkok és 254 a többi jószág
elhelyezésére. Kishegyes községben körülbelül 2299 szarvasmarha, 6647sertés, 1723 juh, 649
kecske van.
1.1.9. Gépek, felszerelés és objektumok
A 2012-es mezőgazdasági összeírás adatai szerint Kishegyes községben 110 egytengelyes traktor
(112 10 évnél idősebb), 711 kéttengelyes traktor (702 10 évnél idősebb) van.A község területén
109 kombájn (101 10 évnél idősebb) van. A többi mezőgazdasági gép: 127 kukoricaszedő, 542
eke, 153 tárcsás borona, 157 borona, 284 vetés előkészítő, 14 forgótárcsás talajlazító, 277
műtrágyaszóró, 81 trágyaszóró, 345 vetőgép, 262 permetező, 648 pótkocsi és 117 kaszálógép. A
gépek elavultak és rendkívül fontos a korszerűsítésük. A felszerelés szintén jórészt elavult.
1.1.10. Munkaerő
A községben található 1316 gazdaságból 1075-ben állandó alkalmazásban áll egy vagy két
személy, 219 gazdaságban állandóan foglalkoztatnak három-négy személyt, 15 gazdaságban öt-hat
személyt, 7 gazdaságban pedig hét vagy több személyt. Az idényjellegű munkaerő a családi
gazdaságokban 67 éves üzemegységgel van jelen, a jogi személyek gazdaságaiban pedig 36-tal. A
gazdaságok vezetői főként férfiak, akik 1021 gazdaságot vezetnek, a nők viszont ezzel szemben
295 birtok élén állnak.
1.1.10.1. A gazdaságok szerkezete
Kishegyes községben 1316 bejegyzett gazdaság van, amely 15.375 ha földterülettel rendelkezik.
Kevesebb, mint 1 ha földterülettel rendelkező bejegyzett gazdaság 490 van, 1-2 ha-ja 220-nak van,
2-5 ha-ja 214-nak, 5-10 ha-ja 99-nek, 10-20 ha-ja 64-nak, 20-30 ha-ja 28-nek, 30-50 ha-ja 25-nak,
50-100 ha-ja 57-nek, 100 ha-nál több földdel pedig 18 gazdaság rendelkezik. Az állattenyésztés
esetében a 2012-es összeírás alapján 1147 gazdaságban kevesebb, mint 4 számosállatot tartanak,
90 gazdaságban 5-9 számosállatot, 27-ben 10-14 számosállatot, 17 gazdaságban 15-19
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számosállatot, 24-ben 20-49 számosállatot, 7 gazdaságban 50-99 számosállatot, 1 gazdaságban
100-499 számosállatot, 3 gazdaságban pedig több mint 500 számosállatot tartanak.
1.1.11. Mezőgazdasági termékek előállítása
Kishegyes községben 6 ha-on van zöldség, dinnyeföld és eper, 2969 ha-on ipari növények, 11.321
ha-on gabonafélék és hüvelyesek, 300 ha-on takarmánynövények, 47 ha-on gyümölcsösök, 24 haon pedig szőlőültetvények.
1.1.12. Tudás- és információtranszfer
A topolyai mezőgazdasági szakszolgálatnak fontos szerepe van a Kishegyes községi gazdák
általános ismereteinek bővítésében, továbbá abban, hogy a megfelelő növénytermesztési és
állattenyésztési technológiákat alkalmazzák, a termékmenedzsment és az Európai Uniós
szabványok és irányelvek alkalmazásában, a mezőgazdasági termelők oktatásában ajánlások és
szakmai tanácsok nyújtása által, szemináriumok, műhelymunkák szervezésében, szakmai
publikációk megjelentetésében, valamint számos más tevékenység végzésében, amelyek
hozzájárulnak a mezőgazdasági termelés előmozdításához. A mezőgazdasági szakszolgálatnak hat
tanácsadója van, akiket a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság fizet
tanácsadói munkájukért. A tanácsadói szolgáltatásokat nem fizettetik meg. A mezőgazdasági
szakszolgálat alapvető munkájának célja az általános tudás- és tájékozottsági szint növelése a
mezőgazdasági termelők körében.
1.1.13. A célcsoport és a program alkalmazása után a felhasználókra váró változások
jelentősége
A támogatási intézkedések felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők és szövetkezetek. Az
említett támogatási intézkedések célja a mezőgazdasági biztosítások számának növelése, az
állattenyésztők számának növelése, illetve a meglévő állatállomány kibővítése, felszerelések,
gépek beszerzésének pénzügyi támogatása, valamint az állatok vitalitásának és egészségügyi
állapotának megőrzése és növelése Kishegyes község területén. Ezen intézkedések megkönnyítik
az állatok törzskönyvezési eljárását is.
1.1.14. A felhasználók tájékoztatása a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika
végrehajtását célzó támogatási program nyújtotta lehetőségekről
A program nyújtotta támogatási intézkedésekről és lehetőségekről a potenciális felhasználókat a
helyi médián, a község honlapján keresztül tájékoztatják, valamint a mezőgazdasági termelők
közvetlen tájékoztatást is kapnak.
1.1.15. Monitoring és a megvalósítás értékelése/felügyelete
Figyelembe véve a számosállatok számát a községben, a gazdaságok felszereltségét a géppark és
felszerelések tekintetében, valamint a mezőgazdászok szövetkezetekbe vagy egyesületekbe való
tömörödését, a végrehajtott támogatási intézkedéseket követően megvizsgálják, mennyire változott
a helyzet ezen a területen, ami után világos képet kapunk az elért eredményekről és az
intézkedések hatékonyságáról.
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A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TÁBLÁZATOS
BEMUTATÁSA
Táblázat 1. Közvetlen kifizetési intézkedések
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Megvalósítá
s összege
(abszolút
összeg
dinárban)

A
Az
felhasználón
ösztönzés
kénti
felhasználó
támogatás
n kénti
maximális
összege (%)
összege (ha
(pl. 30%,
definiált,
50%, 80%)
dinárban

100%

Átvitt
kötelez
etségek

12.500,00

Táblázat 2. Hitel-támogatási intézkedések

A
Az
Átvitt
Az
felhasználón kötelezetségek
intézkedés
Megvalósítás
ösztönzés
kénti
tervezett
az
összege
felhasználón
támogatás
Intézkedés
költségvetése
SSz.
intézkedés
(abszolút
kénti
maximális
elnevezése
(intézkedésen
jelzése
összeg
összege (%)
összege (ha
kénti teljes
dinárban)
(pl. 30%,
összeg
definiált,
50%, 80%)
dinárban)
dinárban
1.
2.
3.
Összesen

Táblázat 3. Vidékfejlesztési intézkedések

SSz.

Intézkedés
elnevezése

Az
Az
A
Átvitt
intézkedés
ösztönzés
felhasználón kötelezetségek
az
tervezett
felhasználón
kénti
intézkedés költségvetése
kénti
támogatás
jelzése
(intézkedésen összege (%)
maximális
kénti teljes
(pl. 30%,
összege (ha
összeg
50%, 80%)
definiált,
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dinárban)

Beruházások a
mezőgazdasági
1. gazdaságok
természeti
vagyonába
2. Kockázatkezelés
3.
Összesen

47.oldal

dinárban

101

1.250.000,00

100%

12.500,00

104

300.000,00

40%

12.500,00

1.550.000,00

Táblázat 4. Egyébb ösztönzők

Az
A
Átvitt
Az
intézkedés
felhasználón kötelezetségek
Megvalósítás
ösztönzés
tervezett
kénti
összege
az
felhasználón
Intézkedés
költségvetése
támogatás
SSz.
(abszolút
intézkedés
kénti
elnevezése
(intézkedésen
maximális
jelzése
összeg
összege (%)
kénti teljes
összege (ha
dinárban)
(pl. 30%,
összeg
definiált,
50%, 80%)
dinárban)
dinárban
1.
2.
3.
Összesen

Táblázat 5. A közvetlen kifizetések, a hitel-támogatási intézkedések, a vidékfejlesztési
intézkedések és a különleges ösztönzők keretében nem előirányzott intézkedések

SSz.

Intézkedés
elnevezése

Az állatorvosi
szolgáltatások és
1. a gyógyszerek,
védőoltások és
vitaminok

Az
A
Átvitt
Az
intézkedés
felhasználón kötelezetségek
ösztönzés
kénti
tervezett
az
felhasználón
költségvetése
támogatás
intézkedés
kénti
(intézkedésen
maximális
jelzése
összege (%)
kénti teljes
összege (ha
(pl. 30%,
összeg
definiált,
50%, 80%)
dinárban)
dinárban
601
400.000,00
100%
12.500,00
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beszerzési
költségeinek
társfinanszírozása
mezőgazdasági
gazdaságok
részére
A piaci standok
2. bérletének
társfinanszírozása
3.
Összesen
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350.000,00

100%
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5.000,00

750.000,00

1. Táblázat - A tervezett pénzügyi eszközök táblázatos bemutatása
Költségvetés
Dinárérték
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó támogatási program 2.500.000,00
megvalósítására irányuló tervezett teljes összeg Kishegyes község 2019 évi
költségvetéséből
A közvetlen kifizetések tervezett alapjai
200.000,00
A hitel támogatására tervezett pénzeszközök
Falufejlesztési intézkedések ösztönzésére tervezett eszközök
1.550.000,00
A vidékfejlesztési intézkedések ösztönzésére tervezett pénzeszközök
A közvetlen kifizetések, a hitelfinanszírozás és a vidékfejlesztési intézkedések 750.000,00
keretében nem tervezett intézkedések tervezése
Átvitt kötelezetségek
/
A célcsoport és a program alkalmazása után a felhasználókra váró változások jelentősége A
támogatási intézkedések felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők és szövetkezetek. Az
említett támogatási intézkedések célja a mezőgazdasági biztosítások számának növelése, az
állattenyésztők számának növelése, illetve a meglévő állatállomány kibővítése, felszerelések,
gépek beszerzésének pénzügyi támogatása, valamint az állatok vitalitásának és egészségügyi
állapotának megőrzése és növelése Kishegyes község területén. Ezen intézkedések megkönnyítik
az állatok törzskönyvezési eljárását is.
A felhasználók tájékoztatása a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtását célzó
támogatási program nyújtotta lehetőségekről A program nyújtotta támogatási intézkedésekről és
lehetőségekről a potenciális felhasználókat a helyi médián, a község honlapján keresztül
tájékoztatják, valamint a mezőgazdasági termelők közvetlen tájékoztatást is kapnak.
Monitoring és a megvalósítás értékelése/felügyelete Figyelembe véve a számosállatok számát a
községben, a gazdaságok felszereltségét a géppark és felszerelések tekintetében, valamint a
mezőgazdászok szövetkezetekbe vagy egyesületekbe való tömörödését, a végrehajtott támogatási
intézkedéseket követően megvizsgálják, mennyire változott a helyzet ezen a területen, ami után
világos képet kapunk az elért eredményekről és az intézkedések hatékonyságáról.

II. A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA
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2.1. Az intézkedés neve és kódja: Térítések – szaporítóanyag sertés, kecske, juh és
szarvasmarha 100.1.1
2.1.1. Indoklás
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.
2.1.2. Az intézkedés célkitűzései
A jelen szerződés realizálása pozitívan hat a szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlődésére: - növeli
a termelés versenyképességét és megteremti a piacilag versenyképes termelőt; - biztosítja a
kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit; - a jószágszám növelése; - az állatok egészségügyi
tulajdonságainak javítása; - az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági
termelők vonatkozásában a gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján - a
versenyképesség növelése azon gazdaságok esetében, amelyek legtöbb 15, 24 hónapnál idősebb
szarvasmarhával, illetve 30 anyakocával rendelkeznek.
2.1.3. Kapcsolat a Nemzeti Mezőgazdasági Program intézkedéseivel
Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal. Az eszközök
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök
felhasználását más forrásokból, a Kishegyes község pályázata szerint eszközök odaítélésére
benyújtott előszámlák / számlák alapján.
2.1.4. Végső felhasználók
Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők.
2.1.5. Gazdasági fenntarthatóság
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló
üzleti terv vagy projektum benyújtása.
2.1.6. Általános feltételek a felhasználók részére
Jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők:
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell
rendelkeznie, amely gazdaság a kishegyesi község területén van.
- A felhasználónak azállatorvosi állomás nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú udvarszámmal
kell rendelkeznie, amely udvarszám a kishegyesi község területén van bejegyeztetve.
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- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van.
2.1.7. Különleges feltételek
2.1.8.
A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei:
- az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a szarvasmarha-, illetve sertésállomány
nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának
napján nem lehet egy hónapnál régebbi.
- számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2019. 01. 01-től a kérelem benyújtásának
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.
2.1.8. Az intézkedés keretében megvalósuló befektetések jegyzéke
A befektetés
kódja

A befektetés elnevezése

100.1

Térítések – szaporítóanyag sertés, kecske, juh és szarvasmarha

2.1.9. A kiválasztás feltételei
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.
2.1.10. A támogatás intenzitása
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 12.500,00
dinár azon gazdaságok esetében, amelyekben legfeljebb 15 szarvasmarha van, amely 24 hónapnál
idősebb, illetve 30 anyakoca.
2.1.11. Indikátorok / mutatók
Sorszám

A mutató elnevezése

1.

A kezelt állatok száma

2.1.12. Adminisztratív eljárás
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot,
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák,
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban
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meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig. A
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit.
2.2. Az intézkedés neve és kódja:Mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való
beruházás 101
2.2.1. Indoklás
A mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházások lehetővé teszik a
versenyképesség növekedését. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági gazdaságok
növeljék a termelékenységet és a versenyképességet, valamint javítsák a termékeik minőségét.
2.2.2. Az intézkedés célkitűzései
Általános célok: a mezőgazdasági gazdaságok bevételeinek stabilizálása, a termelés növelése, a
termelékenység és a termékek minőségének javítása; a termelés versenyképességének növelése a
hazai és külföldi piaci feltételekhez igazítva; az EU szabályaival, szabványaival, politikájával és
gyakorlataival való összhangba hozása.
2.2.3. Kapcsolat a Nemzeti Vidékfejlesztési Program intézkedéseivel
Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal. Az eszközök
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök
felhasználását más forrásokból, a Topolya község pályázata szerint eszközök odaítélése benyújtott
előszámlák / számlák alapján.
2.2.4. Végső felhasználók
Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett gazdaságok tulajdonosai.
2.2.5. Gazdasági fenntarthatóság
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló
üzleti terv vagy projektum benyújtása.
2.2.6. Általános feltételek a felhasználók részére
A jelen intézkedésből származó eszközök felhasználásának általános feltételei a következők:
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státussal rendelkező,
Kishegyes Község területén található gazdasággal kell rendelkeznie, melyben fel vannak tüntetve a
szőlő-, gyümölcs- és energiaültetvények
- A felhasználó lakhelye és termelése Kishegyes Község területén van
2.2.7. Külön feltételek
- Számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen
felsorolja a javakat (szaporító anyag, növényvédőszer, műtrágya, támrendszer elemei, eszközök és
gépek) és azok árát, 2019. 01. 01-től a kérelem benyújtásának napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan.
- Minőségi tenyészállatok megvásárlása esetén a támogatható kedvezményezettek olyan
mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végén egy RPG-tag saját tulajdonában vagy
tulajdonában vannak: 3-100 fejes tenyésztett szarvasmarha, vagy 10-300 minőségi juhfajta.
kecskék, vagy 5-100 minőségi tenyészkocák.
- A kedvezményezettek egy RPG tag tulajdonában lévő mezőgazdasági gazdaságok: kevesebb
mint 2 hektár bogyós gyümölcs, komló; vagy kevesebb, mint 5 hektár más gyümölcs, vagy 0,1-50
hektár virág, vagy 0,2-100 hektár szőlő.
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- Az új vagy a meglévő gyümölcsösök és szőlőültetvények megújítása esetén a támogatható
felhasználók olyan mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végén rendelkeznek vagy egy
RPG tag tulajdonában vannak: 0,1-50 ha a gyümölcsös, komló, bogyósgyümölcs, 0,3-100 ha egyéb
gyümölcsöt, 0,2-100 ha szőlőt
- A kedvezményezettek olyan mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végére
rendelkezésükre áll, 0,5hektárnál kevesebb zárt rendszerű, vagy nyitott térben kevesebb, mint 3
hektárnyi zöldségtermelés tulajdonában állnak.
2.2.8. Az intézkedés keretében megvalósuló befektetések jegyzéke
A befektetés
kódja

A befektetés elnevezése

101.2.1

Minőségi tenyészállatok, szarvasmarha, juh, kecske és sertés hús
előállítására

101.4.1.

Gyümölcsfák, komló és szőlőültetvények meglévő évelő
ültetvényeinek újítása, helyreállítása vagy telepítése

101.4.2.

Fóliaházak kiépítése és felszerelése zöldség-, gyümölcs-, virágtermelésre

101.4.3.

A gyümölcsösök és az évelő ültetvények jégvédelmi rendszerének
emelése, ellátása és felszerelése

101.4.4.

Drótkerítések felemelése / beszerzése évelő ültetvényeken

101.4.5.

Berendezések beszerzése mesterséges beporzáshoz a védett terület
termelésében

101.4.6.

Berendezések vásárlása a növények megvilágítására zárt
rendszerben

101.4.7.

Berendezések és eszközök beszerzése a talaj és a szubsztrátumok
előállításához a növénytermesztésre zárt rendszerben

101.4.8.

Vetésre, ültetésre és mulcsozásra szolgáló berendezések és eszközök
beszerzése (fóliával)

101.4.9.

Berendezések és eszközök beszerzése a hidroponikus termelési
rendszerek számára zárt termelésében

101.4.10.

Berendezések beszerzése a növényvédelemhez és a talaj és a
szubsztrátok sterilizálásához zárt termelésben

101.4.11.

Szén-dioxid-gazdagító berendezések beszerzése (azaz szén-dioxidtrágyázás a zárt területen történő termelésben)

101.4.12.

Doboz raklapok beszerzése termékek szállítására és tárolására
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101.4.13.

Tisztító- és mosógép-berendezések beszerzése

101.4.14.

Berendezések beszerzése termékek gyűjtésére, válogatására és
kalibrálására

101.4.15.

Termékek csomagolására és címkézésére szolgáló berendezések
beszerzése

101.4.16.

Berendezések beszerzése növényi maradékok metszéséhez,
aprításához, vágásához és eltávolításához

101.4.17.

Szellőztető berendezések és természetes szellőztető berendezések

101.4.18.

Berendezések és gépek fagyvédelemre

101.4.19.

Gépek elsődleges talajműveléshez

101.4.20.

Gépek további talajfeldolgozáshoz

101.4.21.

Gépek talaj trágyázására

101.4.22.

Vetőgépek

101.4.23.

Ültető gépek

101.4.24.

Növényvédelmi gépek

101.4.25.

Gépek növények betakarítására és eltávolítására

101.4.26.

Szállítógépek

101.4.27.

Egyéb berendezések beszerzése (GPS navigáció stb.)

101.4.28.

Gépek és berendezések a növények öntözéséhez

2.2.9. A kiválasztás feltételei
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A kiválasztás kritériumait nem a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával foganatosítják, hanem
az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.
2.2.10. A támogatás intenzitása
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 15.000,00
dinár összegű.

Sorszám
1.

2.2.11. Indikátorok/mutatók
A mutató elnevezése
A támogatott felhasználók száma

2.2.12. Adminisztratív eljárás
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot,
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák,
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig. A
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit.
2.3. Az intézkedés neve és kódja:Kockázatkezelés 104
2.4.1. Indoklás
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.
2.3.2. Az intézkedés célkitűzései
A jelen intézkedés realizálása pozitívan hat a vidéki környezet gazdasági és szociális fejlődésére:
- a termelés versenyképességének növelése és a piacilag fenntartható termelő létrehozása;
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- a rendelkezésre álló tartalékok jobb kihasználása;
- az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági termelők vonatkozásában a
gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján
2.3.3. Kapcsolat a Nemzeti Vidékfejlesztési Program intézkedéseivel
Az intézkedés összhangban van a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal. Az eszközök
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök
felhasználását más forrásokból biztosítási díj egy részére, amely finanszírozására Topolya község
pályázata szerint jelentkeznek.
2.3.4. Végső felhasználók
Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett mezőgazdasági termelők.
2.3.5. Gazdasági fenntarthatóság
A jelen intézkedés megvalósításához nem szükséges üzleti tervet vagy a befektetés
gazdasági fenntarthatóságára vonatkozó projektumot benyújtani.
2.3.6. Általános feltételek a felhasználók részére
A jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők:
- a felhasználónak a Gazdaságok Nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell
rendelkeznie, amely gazdaság Kishegyes község területén van.
- a biztosítás tárgya Kishegyes község területén van
- a felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van;
- az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek
irányába
2.3.7. Különleges feltételek
A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: - a biztosítási
szervezettel megkötött biztosítási szerződés, - a biztosító szervezet bizonylata a biztosítási díj
összegéről, a rászámolt adó nélkül, amely megfizetési esedékessége a 2019. évre, a 2019. 01. 01.
és 2019. 12. 31. közötti időszakra esik
2.3.8. Az intézkedés keretében megvalósuló befektetések jegyzéke
A befektetés
kódja

A befektetés elnevezése

104.3

A vetés, termés, évelő ültetvények, melegágyak és jószág biztosítása

2.3.9. A kiválasztás feltételei
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.
2.3.10. A támogatás intenzitása
A támogatás összege a vetést, termést, évelő ültetvényeket, melegágyakat és jószágot érő kár
biztosítására kötött biztosítási díj 40 százaléka, a biztosítási díjra számolt adóterhek nélkül, de
felhasználóként legfeljebb 12.500,00 dinárt tehet ki.
2.3.11. Indikátorok / mutatók
SSz.
A mutató elnevezése
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1.

A biztosított területek nagysága hektárban a vetést, termést, évelő
ültetvényeket, melegágyakat érintő biztosítás esetében

2.

A biztosított jószág száma

3.

A vetés, termés, évelő ültetvények, melegágyak és jószág biztosítása
esetében a biztosítási díj térítése címén támogatott gazdaságok száma

2.3.12. Adminisztratív eljárás
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot,
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák,
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig. A
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit
2.4. Az intézkedés neve és kódja: Az állatorvosi szolgáltatások és a gyógyszerek, védőoltások
és vitaminok beszerzési költségeinek társfinanszírozása mezőgazdasági gazdaságok részére
601
2.4.1. Indoklás
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.
2.4.2. Az intézkedés célkitűzései
A jelen szerződés realizálása pozitívan hat a szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlődésére: - növeli
a termelés versenyképességét és megteremti a piacilag versenyképes termelőt; - biztosítja a
kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit; - a jószágszám növelése; - az állatok egészségügyi
tulajdonságainak javítása; - az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági
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termelők vonatkozásában a gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján - a
versenyképesség növelése azon gazdaságok esetében, amelyek legtöbb 15, 24 hónapnál idősebb
szarvasmarhával, illetve 30 anyakocával rendelkeznek.
2.4.3. Kapcsolat a Nemzeti Mezőgazdasági Program intézkedéseivel
Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal. Az eszközök
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök
felhasználását más forrásokból, a Kishegyes község pályázata szerint eszközök odaítélésére
benyújtott előszámlák / számlák alapján.
2.4.4. Végső felhasználók
Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők.
2.4.5. Gazdasági fenntarthatóság
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló
üzleti terv vagy projektum benyújtása.
2.4.6. Általános feltételek a felhasználók részére
Jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők:
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell
rendelkeznie, amely gazdaság a kishegyesi község területén van.
- A felhasználónak azállatorvosi állomás nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú udvarszámmal
kell rendelkeznie, amely udvarszám a kishegyesi község területén van bejegyeztetve.
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van.
2.4.7. Különleges feltételek
A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei:
- Az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a szarvasmarha-, illetve sertésállomány
nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának
napján nem lehet egy hónapnál régebbi.
- Számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2019. 01. 01-től a kérelem benyújtásának
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.
2.4.8. Az intézkedés keretében megvalósuló befektetések jegyzéke
A befektetés
kódja

A befektetés elnevezése

601

Állatorvosi szolgáltatások, gyógyszerek, védőoltások és vitaminok
költségeinek társfinanszírozása szarvasmarha-, kecske, juh illetve
sertéstenyésztők részére

2.4.9. A kiválasztás feltételei
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.
2.4.10. A támogatás intenzitása
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 12.500,00
dinár azon gazdaságok esetében, amelyekben legfeljebb 15 szarvasmarha van, amely 24 hónapnál
idősebb, illetve 30 anyakoca.
2.4.11. Indikátorok / mutatók
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A mutató elnevezése

1.

A kezelt állatok száma
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2.4.12. Adminisztratív eljárás
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot,
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák,
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig. A
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit.
2.5. Az intézkedés neve és kódja:A piaci standok bérletének társfinanszírozása 602
2.5.1. Indoklás
Kishegyes község területén viszonylag nagy azoknak a mezőgazdasági termelőknek a száma, akik
a termékeiket a községi piacokon értékesítik. Egyes mezőgazdasági termelők számára ez jelenti az
egyedüli bevételt. Ezen intézkedés által Kishegyes község termelői számára finanszírozásra
kerülnek a piaci standok bérlésének költségei.
2.5.2. Az intézkedés céljai
Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a piaci standokon való jelenlétet azáltal, hogy az éves
piactéri bérlés költségének egy részét fedezi.
2.5.3. Kapcsolat a Nemzeti Mezőgazdasági Program intézkedéseivel
Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal. Az eszközök
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök
felhasználását más forrásokból, a Kishegyes község pályázata szerint eszközök odaítélésére
benyújtott szerződés és számla alapján.
2.5.4. Végső felhasználók
Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett mezőgazdasági termelők.
2.5.5. Gazdasági fenntarthatóság
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló
üzleti terv vagy projektum benyújtása.
2.5.6. Általános feltételek a felhasználók részére
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell
rendelkeznie, amely gazdaság Kishegyes község területén van.
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van.
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2.5.7. Különleges feltételek
- A piaci terület bérletéről szóló szerződés a 2019-es évre
- Bizonylat a piaci standok bérlésével kapcsolatos kötelezettségek kifizetéséről a 2019- as évet
illetően, vagy számla vagy nyugta.
2.5.8. Az intézkedés keretében megvalósuló befektetések jegyzéke
A befektetés
kódja

A befektetés elnevezése

602

A piaci standok bérletének társfinanszírozása

2.5.9. A kiválasztás feltételei
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.
2.5.10. A támogatás intenzitása
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 5.000 dinár
összegű.
2.5.11. Indikátorok/mutatók
Sorszám
A mutató elnevezése
1.

A támogatott felhasználók száma

2.5.12. Adminisztratív eljárás
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot,
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák,
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig.A
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit.
III. AZONOSÍTÓ KÁRTYA
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Táblázat : Általános adatok és mutatók
A mutató elnevezése

A mutató értéke
és leírása

Adatforrás és
évszám

ÁLTALÁNOS ADATOK Adminisztratív és földrajzi helyzet
Autonóm tartomány
Vajdaság AT
Terület
Város vagy község
Terület
Települések száma
Kataszteri községek száma
Területek száma, ahol nehezek a munkakörülmények a
mezőgazdaságban (POURP)
Demográfiai mutatók
Lakosság
Háztartások száma
Népsűrűség (lakosság/terület, km2
A lakosok számának változása 2011:2002 (2011/2002*100 –
100)
- A vidéki területeken AT/HÖE (AP/JLS)
A 15 évnél fiatalabb lakosság (%)
A 65 évnél idősebb lakosság (%)
Átlagéletkor
Öregségi index (15)
Iskolai végzettség és hiányos alapfokú oktatás (%)
Alapfokú oktatás (%)
Középfokú oktatás (%)
Felsőfokú oktatás (%)
A mezőgazdasági lakosság a teljes lakossághoz viszonyítva
(%)
Természeti körülmények
Domborzat (síksági, dombos, hegyvidéki)
A domináns talajtípusok és minőségi osztályuk
Éghajlat (mérsékelt kontinentális, hegyvidéki...)
Átlagos csapadékmennyiség (mm)
Éves középhőmérséklet (оС)
Vízrajz (felszíni és felszín alatti vizek)
Erdővel borított terület (ha)
Erdővel borított terület az AT/HÖE egész területén (%)
Erdősített terület az előző évben (ha)
Átlagos fatömeg (m3 )
A MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS MUTATÓI
Az erőforrások állapota
A gazdaságok teljes száma:
bejegyzett gazdaságok száma (RPG):

Vajdaság AT
Bácska
Észak-Bácska
Kishegyes
181 km2
3
3
-

ksi*
ksi*
ksi*
ksi*
ksi*
ksi*
ksi*
szabályzat

12.031
4374
63 st./km2
-12,87

ksi**
ksi* 2017

-11.8
15.56%
16.24%
41.1
136,23
2%
28 %
49%
8%
34,13 %

ksi * 2011
ksi * 2011
ksi** 2011
ksi* 2011
ksi*
ksi* 2011
ksi* 2011
ksi* 2011
ksi* 2011
Százalék

Síkság
Csernozjom
Kontinentális
596 mm
10,8°
3-10,9
4,26 hа
0,05%
0
Nincs adat

Belső
Belső
Belső
Belső
Belső
Belső
Belső
ksi*
ksi*
ksi*

1316
994

ksi***
Kincstári
hivatal(17)

ksi** 2011
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- - Családi gazdaságok (%)
- Jogi személyek és vállalkozók (%)
Használatban lévő mezőgazdasági földterületek – KPZ (ha)
Használatban lévő mezőgazdasági földterületek a helyi
önkormányzati egység teljes területén (%)
Szántóföldek és kertek, gyümölcsösök, szőlőültetvények,
rétek és legelők, egyéb(18) (ha, %)

Gabonafélék, ipari növények, zöldségfélék,
takarmánynövények, egyéb(19) (ha, %)

Átlagos birtoknagyság (KPZ) gazdaságonként (ha)
Tagosított földterületek (ha)
A földterületek lefedettsége valamilyen társítási formával
(ha)
Az öntözést használó gazdaságok száma
Vízelvezetést használó területek (ha)
Öntözött területek (ha)
Állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek a helyi
önkormányzati egység területén
Bérbe adott állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek
(ha)
- - Természetes személy (%)
- Jogi személy (%)
Szarvasmarhák, sertések, juhok és kecskék, baromfi,
méhkasok (szám)

2019.év

1151 (87,47%)
165 (12,53%)
15372
89,45 %
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ksi* 2011**

Szántóföldek és
ksi* 2011
kertek(15193 ha,
98,83%)
gyümölcsös (43
ha, 0,28%)
szőlő ( 24 ha,
0,16%)
legelő és rét ( 64
ha, 0,42%)
gabonaféle11.321 ksi***2012
ha – 74,51 %,
hüvelyesek14 ha
– 0,09 %, ipari
növény2969 ha –
19, 54 ksi***
2012 %, zöldség,
dinnyeföldek,
eper6 ha – 0,03%,
takarmánynövény
300 ha – 3,03 %,
gyümölcsösök71
ha – 0,46%,
egyébb1 ha –
0,006 %
11 ha felett
ksi***2012
Belső
Belső
17
331
2481

ksi***2012
Belső
ksi***2012
Belső

2481

Belső

39,67 %
60,33 %
szarvasmarha –
2299
sertés – 6647
kecske és juh –
1723
baromfi – 386337

Belső
ksi***2012
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Traktorok, kombájnok, kapcsolható eszközök (szám)
Mezőgazdasági objektumok(21) (szám)

Hűtőházak, aszalók, üvegházak és melegágyak (szám)

Műtrágya, trágya és növényvédő szerek használata (ha, szám)

A gazdaságok tagjainak(22)és az állandó alkalmazottak
száma
Családi gazdaságok:jogi személyek/vállalkozók gazdasága
(ha)
Éves gazdálkodási egységek(23) (szám)
Földműves-szövetkezetek és mezőgazdász egyesületek(24)
(szám)
Mezőgazdasági termékek előállítása(25) (mennyiség)
- Mezőgazdasági termékek előállítása(25)
(mennyiség)
- Állattenyésztés (t, l, db)

VIDÉKFEJLESZTÉSI MUTATÓK
Vidéki infrastruktúra
Közlekedési infrastruktúra
Az utak hossza(26) (km)
Posták és telefon-előfizetések (szám)
Vízgazdálkodási infrastruktúra
A vízhálózatra rákapcsolt háztartások (szám)
A kanalizációs hálózatra rákapcsolt háztartások (szám)
A teljes kibocsátott szennyvíz (ezer m3 )
Megtisztított szennyvíz (ezer m3 )
Energetikai infrastruktúra

13. szám

711
jószág
elhelyezésére
3004,
mezőgazdasági
termékek
elhelyezésére
1044,
mezőgazdasági
gépek és
felszerelés
elhelyezésére
319,
silótakarményra
16
hűtőház 6, szárító
10, vágóhíd 1,
fóliasátor 35
műtrágya 13.604
ha – 766 G,
istálló trágya
1726 ha – 521 G,
növényvédőszer
12937 ha – 823 G
1075

ksi***2012
ksi***2012

879 : 196

ksi***2012

1081
3 és 5

ksi***2012
Belső

6785tonna
búza5321 tonna
kukorica
345 tonna sertés
143 tonna
szarvasmarha

ksi*** 2014

ksi***2012

ksi***2012

ksi***2012

Belső

89.815
3 (3173)

ksi*
ksi*

1089
0
0
0

ksi*2014
ksi*
ksi*
ksi*
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Villanyenergia-termelés és –ellátás(27) (szám)
Szociális infrastruktúra
Az oktatási infrastruktúra objektumai(28) (szám)
Az egy orvosra jutó lakosok száma
A szociális védelmi szolgáltatások felhasználóinak száma
A vidéki gazdaság diverzifikációja
A mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási
ágazatokban(29) dolgozók száma (szám)
Egyéb jövedelmező tevékenységeket végző gazdaságok(30)
(szám)
A turisták és a/az AT/HÖE(31) területén töltött éjszakák
átlagos mennyisége (szám)
Tudás- és információtranszfer
Mezőgazdasági tanácsadó szakszolgálat (igen/nem)
A tanácsadórendszerbe(32) bekapcsolt gazdaságok (szám)

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-28-1/2019-01
Kelt: 2019.06.24-én
Kishegyes

2019.év
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kb 60 trafó
állomás

Belső

8
876
1385

ksi*
ksi*
ksi*

796

ksi* ksi***

48

ksi***

92 (512)

ksi*2011

igen
100

Belső
Pss

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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122.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2018) Opštinsko vijeće dana 06.06.2019. godine donelo je
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se inicijativa privrednog društva „Premtec“ d.o.o. Novi Sad, ul. Privrednikova br.
8a izneta u pismu namjere o kupovini građevinskog zemljišta u k.o. Lovćenac i zadužuje se
opštinska uprava opštine Mali Iđoš za dalje postupanje po zahtevu uz angažovanje licenciranog
procenitelja a u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011,
88/2013 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), Uredbe o uslovima
pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj
svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima
javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018) i Odluke o
građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Mali Iđoš („Sl. list opštine Mali Iđoš, br.
23/2017).
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-24-1/2019-01
Dana: 06.06.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

123.
Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o zaposlenima u javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj
113/2017 i 95/2018) i člana 64. tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali
Iđoš“, broj 7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 17.06.2019. godine donosi
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Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnika o radu Biblioteke Mali Iđoš-Kishegyesi
Könyvtár

Član 1.
Daje se prethodna saglasnost na Pravilnik o radu Biblioteke Mali Iđoš-Kishegyesi
Könyvtár koji će se doneti na sjednici Upravnog odbora Biblioteke Mali Iđoš-Kishegyesi
Könyvtár dana 17.06.2019. godine.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-25-1/2019-01
Dana: 17.06.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

124.
Na osnovu člana 61. stav 7. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik
Republike Srbije", br. 104/16), člana 1. stav 2. Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje
minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog
održavanja zajedničkih delova zgrade (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 101/17), člana 32.
stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 129/07,
83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. Zakon i 47/2018) člana 42. stav 1. tačka 7) Statuta opštine Mali Iđoš
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici
održanoj dana 20.06.2019. godine donosi
Odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i
naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim
zgradama na teritoriji opštine Mali Iđoš
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
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Ovom odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i
stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg održavanja zgrada, kao i investicionog
održavanja zajedničkih delova zgrade koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Iđoš, kao i
utvrđivanje naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljanja
profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere.
Pod tekućim održavanjem zgrade, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se izvođenje
radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi
otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih
mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrada na zadovoljavajućem nivou
upotrebljivosti, a radovi na tekućem održavanju stana ili poslovnog prostora jesu krečenje,
farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i drugi slični radovi, a pod investicionim
održavanjem podrazumeva se izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u
zavisnosti od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije.
Pod prinudnom upravom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumeva se postavljanje
profesionalnog upravnika u stambenim zgradama od strane lokalne samouprave kao vid prinudne
mere u slučaju da zgrada u zakonskom roku nije izabrala svoje organe upravljanja, i u slučaju
isteka ili prestanka mandata upravnika, ukoliko u propisanom roku ne bude izabran novi upravnik.
II POSEBNE ODREDBE
Investiciono održavanje u stambenim zgradama

Član 2.
Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova
investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade su:
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime
troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan i poslovni
prostor kao posebni deo, utvrđuje se na sledeći način:
gde je:

Cio – minimalni iznos mjesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po
kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora.
1)

prosječna neto zarada u opštini Mali Iđoš za prethodnu godinu koja prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku iznosi 38.781,00 dinara;
2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja
na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji iznosi 1,3;
3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina utvrđen koeficijent 0,4;
za zgrade starosti od 10 do 20 godina utvrđen koeficijent 0,6; za zgrade starosti od 20 do 30
godina utvrđen koeficijent 0,8; za zgrade starosti od 30 godina utvrđen koeficijent 1;
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koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova
investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade
bez lifta utvrđen koeficijent 1, a za zgrade sa liftom je utvrđen koeficijent 1,3;

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mjesečnog
izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za
stan i poslovni prostor, kao poseban deo, po kvadratnom metru stana i poslovnog prostora:

Starost zgrade

Zgrade bez lifta

do 10 godina starosti
2,00 dinara
od 10 do 20 godina
3,00 dinara
starosti
od 20 do 30 godina
starosti

4,00 dinara

od 30 godina
starosti

5,00 dinara
Član 3.

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog
održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu kao posebni deo su:
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime
troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, kao posebni
deo, utvrđuje se na sledeći način:
gde je:

Cio – minimalni iznos mjesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po
kvadratnom metru garaže, garažnog boksa ili garažnog mesta.
1)

prosječna neto zarada u Opštini Mali Iđoš za prethodnu godinu koja prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku iznosi 38.781,00 dinara;
2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja
na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji iznosi 1,3;
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3)

koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina utvrđen koeficijent 0,4;
za zgrade starosti od 10 do 20 godina utvrđen koeficijent 0,6; za zgrade starosti od 20 do 30
godina utvrđen koeficijent 0,8; za zgrade starosti od 30 godina utvrđen koeficijent 1;
4) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu utvrđen koeficijent
0,6; a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži je utvrđen koeficijent 0,4;
Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mjesečnog
izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za
garažu, kao poseban deo po kvadratnom metru.

starost zgrade

garaža

do 10 godina starosti

1,20 dinara

od 10do 20 godina
starosti
od 20do 30 godina
starosti
od 30godina starosti

1,80 dinara
2,40 dinara
3,00 dinara

Član 4.
Visinu iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada
po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade određuje skupština
stambene zajednice i ista ne može biti niža od minimalne visine iznosa izdvajanja utvrđene ovom
odlukom.
Tekuće održavanje u stambenim zgradama
Član 5.
Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada na teritoriji opštine Mali
Iđoš u smislu ove odluke predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu za
svaki poseban deo zgrade.
Troškovi održavanja zemljišta su uključeni u iznos troškova održavanja zgrade.
Član 6.
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Visinu iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada za svaki poseban, odnosno za
samostalan deo zgrade određuje skupština stambene zajednice i ista ne može biti niža od visine
iznosa troškova utvrđene ovom odlukom.
U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova u zgradi, uključujući i garažu, za
svaki posebni deo plaća troškove tekućeg održavanja.
Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg
održavanja zgrade su:
1) prosječna neto zarada u opštini Mali Iđoš za prethodnu godinu koja prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku iznosi 38.781,00 dinara za 2017.god.;
2) koeficijent jedinice lokalne samouprave koji ne može biti niži od 6;
3) koeficijent za utvrđivanje minimalnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrada bez
lifta, utvrđen koeficijent 1.
Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mjesečnog
izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja koje se plaća za stan i poslovni prostor, kao poseban
deo zgrade: 232,00 din.

Član 7.
Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg
održavanja koje se plaća za garažu:
1) prosječna neto zarada u opštini Mali Iđoš za prethodnu godinu koja prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku iznosi 38.781,00 dinara za 2017.god.
2) koeficijent jedinice lokalne samouprave koji iznosi 6;
3) koeficijent garaže, gde je za garažu utvrđen koeficijent 0,6; a za garažni boks i garažno
mesto u zajedničkoj garaži je utvrđen koeficijent 0,4.
Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđeni su minimalni iznosi mjesečnog
izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja koje se plaća za garažu, u zajedničkoj garaži,
kao poseban deo zgrade: 139,00 din.

Naknada za rad prinudnog profesionalnog upravnika
Član 8.
Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog
upravnika predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban deo zgrade.
Član 9.
Visinu iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika za svaki
poseban, odnosno za samostalan deo zgrade određuje skupština stambene zajednice i ista ne može
biti niža od visine iznosa troškova utvrđene ovom odlukom.
Kriterijumi za utvrđivanje iznosa naknade koju vlasnici posebnih delova plaćaju u slučaju
prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje primenom sledećih kriterijuma:
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1)

prosječna neto zarada u opštini Mali Iđoš za prethodnu godinu koja prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku iznosi 38.781,00 dinara u 2017.god.
2) koeficijent jedinice lokalne samouprave koji iznosi 8;
3) koeficijent posebnog dela zgrade koji zavisi od ukupnog broja posebnih delova zgrade,
gde je za zgrade koje imaju do 10 posebnih delova, utvrđen koeficijent 0,5; za zgrade
koje imaju od 10 do 20 posebnih delova, koeficijent 0,6; za zgrade koje imaju preko 20
posebnih delova, utvrđen je koeficijent 0,7.

Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđena je visina iznosa naknade za
upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u apsolutnom iznosu na
mesečnom nivou za stan i poslovni prostor kao poseban deo zgrade:
Broj posebnih delova zgrade
do 10 posebnih delova
od 10 do 20 posebnih delova
preko 20 posebnih delova

Iznos naknade za rad prinudnog upravnika
155,00 dinara
186,00 dinara
217,00 dinara
Član 10.

Kriterijumi za utvrđivanje iznosa naknade koju vlasnici garaža, garažnih boksova i
garažnih mesta plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika se utvrđuje
primenom sledećih kriterijuma:
1) prosječna neto zarada u opštini Mali Iđoš za prethodnu godinu koja prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku iznosi 38.781,00 dinara u 2017.god.
2) koeficijent jedinice lokalne samouprave koji iznosi 8;
3) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu i garažni boks
utvrđen koeficijent 0,1; a za garažno mesto u zajedničkoj garaži utvrđeni koeficijent je
0,2.
Na osnovu prethodno navedenih kriterijuma utvrđena je visina iznosa naknade za
upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u apsolutnom iznosu na
mesečnom nivou za garažu, kao poseban deo zgrade: 31,00 din.
III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine
Mali Iđoš".

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-27-1/2019-01
Dana: 20.06.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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125.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2018) Opštinsko vijeće dana 20.06.2019. godine donelo je
Z A K LJ U Č A K
O OPRAVDANOSTI RASPISA JAVNE NABAVKE
ZA BUNAR U LOVĆENCU
Član 1.
U cilju redovnog i kvalitetnog snabdevanja vodom za piće stanovnika naselja Lovćenac,
odobrava se raspisivanje nabavke za Izradu dokumentacije i izvođenje radova na bušenju,
opremanju i povezivanju bunara u Lovćencu.
Potrebno je izmjeniti Plan javnih nabavki za 2019-u godinu, tako što će se u planu dodati
postupak javne nabavke: Izrada dokumentacije i izvođenje radova na bušenju, opremanju i
povezivanju bunara u Lovćencu, procenjene vrednosti 5.000.000,00 dinara bez PDV-a..
Član 2.
Problem snabdevanja stanovnika Lovćenca vodom za piće, nastao je zbog kvara na
postojećem bunaru, koji je nemoguće otkloniti i staviti bunar u funkciju, pa je neophodno izgraditi
novi bunar kako se ne bi ugrozile osnovne potrebe stanovništva u snabdevanju pijaćom vodom.
Sredstva za realizaciju predmetne nabavke će se obezbediti u budžetu opštine Mali Iđoš.
Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-27-2/2019-01
Dana: 20.06.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

126.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 20.06.2019. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
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Usvaja se prijedlog Komisije za razmatranje prijava i odobrava se isplata finansijskih sredstava
za finansiranje programa/projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite za programsku
aktivnost dnevne usluge u zajednici u 2019. godini za:
Udruženje velikih porodica
1.
Unapređenje svesti o
100.000,00 rsd
„Kinče“
značaju održavanje
Mali Iđoš 24321
higijene i zdravih
Kulski put br. 44
navika kod djece
predškolskog uzrasta
Član 2.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je Predsjednik opštine Mali Iđoš.
Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-27-3/2019-01
Dana: 20.06.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

127.

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali
Iđoš“ br.16/2008), Opštinsko vijeće dana 24.06.2019. godine donosi, povodom razmatranja
prijedloga Odjelenja za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i imovinsko pravne
poslove broj 04-401-8-1/2019 od 21.06.2019. godine za davanje saglasnosti za preuzimanje
obaveza po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina za
kapitalni projekat „Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima
opštine Mali Iđoš“, donelo je sljedeći:
ZAKLJUČAK
Član 1.
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš prihvata prijedlog Odjelenja za budžet, finansije,
lokalnu poresku administraciju i imovinsko pravne poslove broj 04-401-8-1/2019 od 21.06.2019.
godine i daje saglasnost da se u skladu sa članom 54. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu
zaključi ugovor o realizaciji kapitalnog projekta „Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda u naseljima opštine Mali Iđoš“, kojim će se preuzeti obaveza plaćanja u tekućoj
2019. godini i narednoj 2020. godini.
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu na poziciji 132- Izgradnja prečistača
otpadnih voda za naselja opštine Mali Iđoš, ekonomska klasifikacija 511, planirana su sredstva za
realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
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naseljima opštine Mali Iđoš“ u iznosu od 202.800.000,00 dinara za tekuću 2019. godinu, dok su za
narednu 2020. godinu planirana sredstva u iznosu od 276.080.043,10 dinara.
Obaveze koje dospevaju u tekućoj 2019. godini finansiraće u iznosu od 202.800.000,00
dinara iz sredstava obezbeđenih od Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a na osnovu
zaključenog Ugovora o prenosu sredstava Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine opštini Mali
Iđoš, broj 136-401-4938/2019-03/1 od 19.06.2019. godine.
Odjeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i imovinsko pravne poslove
će na zakonom propisan način sprovesti odgovarajuće postupak javne nabavke radi zaključenja
Ugovora o izvođenju radova na „Izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
naseljima opštine Mali Iđoš“ čijim će izvršenjem kapitalni projekat biti realizovan.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-28-1/2019-01
Dana: 24.06.2019.godine
Mali Iđoš

Predsjednik opštinskog vijeća

Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

128.

Na osnovu člana 13.Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3.i člana
8.Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana
27.06.2019. godine donelo je
PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I
POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU
MALI IĐOŠ ZA 2019. GODINU
I. OPŠTE INFORMACIJE I TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH MERA
1.1. Analiza postojećeg stanja
1.1.1. Geografske i administrativne karakteristike
Opština Mali Iđoš nalazi se u Vojvodini, Republika Srbija, u središnjem delu Bačke.
Teritorija opštine graniči se sa pet vojvođanskih opština – na severu sa opštinom Bačka Topola, na
istoku sa opštnom Bečej, na jugoistoku sa opštinom Srbobran, na jugozapadu sa opštinom Vrbas,
na jugu sa opštinom Kula. Teritorija opštine zauzima površinu od 181 km2.Prema popisu
stanovništva iz 2011.godine,opština Mali Iđoš ima 12.031 stanovnika. Karakteristika prostora je
njegov „kopneni“ karakter – udaljen je od Dunava i Tise, a nema neposrednu vezu ni sa Velikim
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bačkim kanalom. Iz centralnog položaja ovog prostora između Tise i Dunava proizilazi da je ovaj
prostor oduvek bio tranzitna teritorija u pravcu sever-jug.Opština Mali Iđoš i danas ima veoma
povoljan saobraćajno-geografski položaj.Kroz nju prolaze međunarodni put E-75 i međunarodna
železnička magistrala Budimpešta-Subotica-Beograd.Opština Mali Iđoš ima 3 naselja
organizovanih kroz 3 mesnih zajednica.
1.1.2. Prirodni uslovi i životna sredina
Geomorfološke karakteristike
Sva naseljena mesta u opštini Mali Iđoš locirana su u centralnom delu Bačke, na južnom delu
Bačke lesne zaravni.Na teritoriji opštine Mali Iđoš nadmorske visine se kreću od 93-125 m.
Brežuljci i interkolinske depresije daju terenu valovit izgled.Pomenuti oblici imaju pravac severjug, odnosno, naginju pravcu severozapad-jugoistok.Najviše se ističu okrugle, duguljaste, a
prisutne su interkolinske depresije nepravilnog oblika i kreću se od 100-300 m, u
prečniku.Konfiguracija samog terena uslovila je i morfologiju naselja.

Geološke karakteristike
Na osnovu dosadašnjih geoloških istraživanja ustanovljeno je da ispod kvartarnih naslaga postoje
vrlo moćne naslage tercijera čija se debljina od Dunava prema istoku postepeno povećava.Podlogu
tercijarnih naslaga čine mezozojske formacije, magmatske stene i veoma stare paleozojske
tvorevine.U geološkom pogledu ovo je lesno područje, stvoreno u drugoj polovini
milenijuma.Teren je sastavljen od fine sitne subaerske prašine koja je prekrivena humusnim slojem
debljine 40-80 cm. Debljina lesne naslage iznosi 10 m. Na lesnom odseku jasno se vidi smeđa
zona koja nas upućuje da je les nataložen u dva maha.Za vreme stvaranja ove smeđe zone klima je
bila vlažna i bogatija florom.Kasnijim zahlađenjem došlo je do navejavanja gornjeg sloja lesa, koji
je po vremenu nastanka mlađi od donjeg sloja.Zbog menjanja klime na ovom mlađem lesu
formirao se gornji humusni sloj.Opština Mali Iđoš, kao i čitava severna Bačka, siromašna je
vodom.Na osnovu dosadašnjih istraživanja podzemnih voda utvrđeno je da hidrogeološki kolektori
mogu da zadovolje sadašnje potrebe vodosnabdevanja stanovništva i industrije.Međutim,
korišćenje ovih voda za potrebe poljoprivrede (navodnjavanje) prevazilazi realne mogućnosti
hidrogeoloških kolektora.Površinske vode su takođe oskudne.Postoji mali broj površinskih tokova
koji su siromašni vodom, a većina njih tokom letnjeg dela godine presuši.Krivaja bi pružala
izuzetne mogućnosti za razvoj biljnog i životinjskog sveta, a svakako bi bila i bogatija ribom da
nije primetno zagađenje, prouzrokovano upuštanjem neprečišćenih otpadnih voda sa stočnih farmi
na prostoru kroz koji protiče.Obale, kao i samo korito, zapušteni su i zagađeni čvrstim otpadom
bacanjem svakojakog smeća.Teritorija opštine Mali Iđoš nalazi se na pedološkim tvorevinama
formiranim na lesnoj terasi i lesnom platou.Ove geomorfolške tvorevine uslovile su i formiranje
više tipova zemljišta.
Površinske vode
Krivaja je, posle Dunava i Tise, najveći površinski vodotok u Bačkoj. Najveći deo svoje doline
Krivaja je usekla u Bačku lesnu zaravan, a manji u Bačku lesnu terasu.Prirodni početak Krivaje
nalazi se na pustari Pavlovac, jugozapadno od Subotice. Nastaje od sedam manjih vodotoka.
Krivaja od svog nastanka do Bačke Topole teče prema jugu, a od Bačke Topole skreće na zapad i
taj pravac zadržava do Bajše. Od Bajše skreće prema istoku, a zatim ka jugoistoku i taj pravac
zadržava sve do Srbobrana, protičući zapadnom ivicom Malog Iđoša i istočnom ivicom Lovćenca i
Feketića. Krivaja prima sa desne strane veće pritoke-kanale (Široka dolina, Velika dolina i Duboka
dolina) koje imaju pravac severozapad-jugoistok. Dužina Krivaje od izvorišta do ušća iznosi 65
km. Međutim, prirodni tok Krivaje je za 48 km veštački produžen prema severu do državne
granice. Prokopavanje je izvršeno radi odvodnjavanja bara iz predela Zlatni kraj i Tavankut. Od
državne granice prokopan je manji kanal do jezera kod Kunbaje u Mađarskoj u dužini od 8 km.
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Karakteristično za tok Krivaje je njena relativno velika širina u odnosu na dubinu, tromost,
odnosno sporost proticanja i izrazito meandriranje, što je posledica malog protoka i konfiguracije
terena. Reka protiče kroz poljoprivredne površine, a njen pojas karakteriše i nedostatak zelenila
duž toka.Obale su uglavnom obrasle trskom i drugim barskim biljem.Maksimalni vodostaj je u
proleće i u jesen, a minimalni u leto.
Podzemne vode
Podzemne vode sačinjavaju vodu koja leži u poroznom zemljištu do prvog vododržljivog
sloja.Najveće prostranstvo zauzimaju u stenama sa intergranularnom poroznošću.U prošlosti je
freatska izdan bila najvažniji snabdevač vodom ljudi i stoke.Voda se zahvatala pomoću kopanih
bunara.Freatske vode su neujednačenog kvaliteta i često se u jednom naselju javljaju sasvim
neočekivani parametri.Vode najčešće imaju povišen sadržaj gvožđa, veliku tvrdoću, povećan
sadržaj nitrata i nitrita.Pored toga, ove vode su podložne bakteriološkom zagađenju, jer pored male
dubine postoji veliki broj zagađivača koje stvara čovek.
Klimatske karakteristike
Na teritoriji opštine Mali Iđoš konstatovana je kontinentalna klima.U toku godine izražena su četiri
godišnja doba.Proleće i jesen su prolazna doba i odlikuju se variranjem dnevnih temperatura.Leto
je skoro stalno toplo, dok je zima hladna i snegovita. Temperatura vazduha - Srednje godišnje
temperature vazduha imaju takav tok da je najhladniji mesec u godini januar -2,5°S, a najtopliji juli
sa 21,2°S. Srednja godišnja temperatura je 10,8°S, a srednja temperatura u vegetacionom periodu
je 20,6°S. Godišnja amplituda je 24°S.Mrazevi su dosta česta pojava.Prvi mrazevi se pojavljuju u
drugoj polovini oktobra, a retko kada i krajem septembra.Poslednji mrazevi se javljaju u aprilu, a
ređe u maju.Prema tome mrazeva ima 6-7 meseci tokom godine. Oblačnost i osunčavanje Prosječna godišnja oblačnost u opštini Mali Iđoš iznosi 5,6 desetina. Na osnovu srednjih mesečnih
vrednosti oblačnost se kreće 3,8- 7,8 desetina. Najveća oblačnost je u decembru (7,8 desetina),
januaru (7 desetina), novembru (6,8 desetina), a najmanja u avgustu (3,8 desetina), septembru (4,3
desetina), julu i oktobru (4,5 desetina). Padavine - Prosječna vrednost godišnje visine padavina za
Opštinu iznosi 592 tt.Najveću prosečnu vrednost visine padavina imaju juli 74 tt i juni 66
tt.Najsuvlji su mart 31 tt i oktobar 32 tt.Kiša se uglavnom izlučuje u vidu sipećih kiša i
pljuskova.Sipeće kiše su korisne za biljke, međutim, dugotrajne sipeće kiše preterano vlaže
zemljište usled čega se usporava rast biljaka, sazrevanje plodova ili nastupaju trajna
oštećenja.Pored toga dolazi do intezivnog spiranja zemljišta, stvaranja erozije.Uopšte velike
količine padavina dovode do prekomerne vlažnosti zemljišta koje pogoršava uslove aeracije i
razmene gasova.

Stanje i trendovi u ruralnom području
1.1.3. Demografske karakteristike i trendovi
Na osnovu utvrđenih biodinamičkih karakteristika populacije, dosadašnjih razvojnih tendencija,
planiranih mera demografske politike, kao i prognoziranog privrednog i ukupnog društvenog
razvoja, u periodu 2002-2021.god.za opštinu Mali Iđoš prognoziran je blag pad ukupnog broja
stanovnika.Ne treba očekivati da će ovo smanjenje populacije značajnije remetiti ukupan
razvoj.Značajniji će biti uticaj kvaliteta stanovništva, jer negativni prirodni priraštaj znači njegovo
starenje, pogoršavanje vitalnih karakteristika i u dužem periodu probleme obezbeđivanja
dovoljnog broja radno sposobnog stanovništva.
1.1.4. Diverzifikacija ruralne ekonomije
Diverzifikacija je upotpunjavanje ili proširivanje proizvodnog ili prodajnog asortimana
uključivanjem novih proizvoda i usluga koji se razlikuju od dosadšnjih.Ti novi proizvodi i usluge
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nude se na drugim segmentima tržišta, proizvedeni su na drugačiji proizvodni proces, primena i
način upotrebe novih proizvoda i usluga su drugačiji od postojećih.Da bi se obezbedili uslovi za
brže zapošljavanje i porast prihoda stanovništva (većine seoskih naselja), veoma važan razvojni
prioritet treba da bude razvoj malih i srednjih preduzeća.Značajni prostorni i sirovinski potencijali
seoskih naselja, kao i nedovoljno angažovana radna snaga treba da se aktivira obezbeđenjem
uslova za razvoj prerađivačkih kapaciteta manjeg obima (naročito prerada poljoprivrednih
proizvoda, uslužne delatnosti itd.), čime bi se obezbedio i brži transfer stanovništva iz primarnih
delatnosti.Intenziviranjem privrednog i ukupnog razvoja Opštine angažovaće se najveći deo
kontigenta radno sposobnog stanovništva. Izbor delatnosti je relativno širok i one se mogu svrstati
u nekoliko grupa: odgajivačke, prerađivačke delatnosti, zanatstvo i lične usluge i domaća radinost.
Odgajivačke delatnosti se mogu organizovati u relativno kratkom roku:gajenje lekovitog bilja,
uzgoj cveća i ukrasnog bilja, pčelarstvo, proizvodnja pečuraka itd. Izbor prerađivačkih delatnosti
prvenstveno treba bazirati na poljoprivredi odnosno izvršiti izbor proizvoda za kojima postoji
tržnja na tržištu.Razvoj zanatstva i ličnih usluga treba podsticati prvenstveno u pravcu razvoja
deficitarnih zanata u funkciji zadovoljavanja potreba stanovništba i privrede ovog područja, kao i u
funkciji razvoja turizma.Razvoj domaće radinosti (kao osnovne ili dopunske delatnosti
stanovništva) treba da je u saradnji sa nosiocima razvoja turizma, kako bi izrada predmeta bila u
funkciji razvoja turizma.
1.1.5. Ruralna infrastruktura
Apsolutni prioritet u korišćenju sredstava opštine treba da bude izgradnja ruralne
infrastrukture.Nerealno je očekivati bilo kakav ekonomski napredak ili investicije kao ni ostanak
ljudi na selu ukoliko ne postoje osnovni uslovi za život kao što su stabilno električna napajanja,
dostupna voda, izgrađena pristojna putna mreža, komunikacije ili rešen problem kanalizacije.Ovi
troškovi su veliki naročito u ruralnim predelima gde je mali broj stanovnika.Zbog toga, često
studije opravdanosti investiranja u ruralnu sredinu pokazuju da je to izuzetno skupa investicija po
glavi stanovnika.Međutim ne treba nikad da se postavi dilema o dugoročnoj opravdanosti ovog
ulaganja.Potrebe su velike i zato je jako važno izgraditi sistem odlučivanja o prioritetima za
rekonstrukciju ili izgradnju zasnovanim na realnim potrebama iskazanim od samih stanovnika i na
transparentnim kriterijumima.Ulaganje u infrastrukturu je veliki zadatak za opštinu i zato je
potrebno u što je većoj mogućoj meri istražiti mogućnost kofinansiranja.Potencijalni kofinansijeri
mogu biti ministarstva i donatori.
Pokazatelji razvoja poljoprivrede
1.1.6. Poljoprivredno zemljište
Poljoprivredno zemljište zahvata 85% teritorije opštine Mali Iđoš i najvećim delom se koristi za
ratarsku proizvodnju, međutim, kako makroekonomske neizvesnosti ne omogućavaju da se do
2029.godine preciznije definišu potrebe industrije, građevinarstva, saobraćaja, energetike,
rudarstva i drugih privrednih aktivnosti za prostorom, potrebno je prihvatiti činjenicu da će se te
potrebe pretežno podmirivati na račun racionalnijeg i potpunijeg iskorišćavanja već ranije
preuzetog poljoprivrednog zemljišta. Prema popisu iz 2012.godine, 1316 gazdinstava obrađuje
15.372 ha.Na području opštine Mali Iđoš matični supstrat čine les i aluvijalne tvorevine. U
zavisnosti od toga zemljište se u ovoj opštini deli na dva osnovna podtipa: inicijalno zemljište na
lesu i inicijalno zemljište na aluvijalnim tvorevinama. U opštini Mali Iđoš se može izdvojiti pet
različitih zemljišta: černozem karbonatni, livadska crnica karbonatna, černozem i livadska crnica,
diluvijalnoaluvijalni nanosi karbonantni i beskarbonantni i ridska crnica peskovita karbonatna i
beskarbonatna.Černozem i livadska crnica u strukturi zemljišta učestvuju sa 93%, što znači da
skoro celu teritoriju opštine čini zemljište prirodno pogodno za poljoprivrednu proizvodnju.
1.1.7. Višegodišnji zasadi
Opština Mali Iđoš raspolaže sa 47 ha voćnjaka i 24 ha vinograda.Prema podacima dobijenim na
osnovu popisa poljoprivrede iz 2012.godine u opštini Mali Iđoš142 poljoprivrednih gazdinstava
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bavi se voćarstvom, i to gajenjem jabuke na 4ha , kruške na 6 ha, breskve na 3 ha, kajsije na 9 ha,
višnje na 8 ha, šljive na 6 ha, oraha na 2ha, lešnika na 7 ha, a ostale voćne vrste na 2 ha .
1.1.8. Stočni fond
Opština Mali Iđoš raspolaže sa 64 ha korišćenih livada i pašnjaka.Pod krmnim biljem nalazi se oko
300 ha.Prema popisu poljoprivrede ima 419 objekta za smeštaj goveda (sa smeštajnim kapacitetom
od 4570), zatim 1667 objekta za smeštaj svinja (sa smeštajnim kapacitetom 20758), 664 objekta za
smeštaj kokošaka i 254 objekat za smeštaj ostale stoke. U opštini Mali Iđoš ima oko 2299 goveda,
oko 6647 svinja, 1723 ovca, 649 koza.
1.1.9. Mehanizacija, oprema i objekti
Prema podacima popisa poljoprivrede 2012.godine u opštini Mali Iđoš ima 112 jednoosovinskih
traktora (110 starije od 10 godina), dvoosovinskih traktora ima 711 (702 starije od 10 godina). Na
teritoriji opštine ima 109 kombajna ( 101 stariji od 10 godina). Ostala poljoprivredna
mehanizacija: 127 berača kukuruza, 542 pluga, 153 tanjirača, 157 drljače, 284 setvospremača, 14
rotofreza, 277 rasturača mineralnog đubriva, 81 rasturača stajnjaka, 345 sejalica, 262 prskalica,
648 prikolice i 117 kosilica. Mehanizacija je zastarela i imperativ je modernizacija
mehanizacije.Oprema je takođe uglavnom zastarela.
1.1.10. Radna snaga
Od ukupno 1.316 gazdinstava u opštini na 1.075 gazdinstava je stalno zaposleno jedno do dva lica,
na 219 gazdinstava je stalno zaposleno tri do četiri lica, na 15 gazdinstava je zaposleno pet do šest
lica, a na 7 gazdinstava je zaposleno sedam i više lica. Sezonska radna snaga se na porodičnim
gazdinstvima zapošljava sa 67 godišnjih radnih jedinica, a na gazdinstvima pravnih lica sa 36
radnih jedinica.Upravnici na gazdinstvima su većinom muškarci koji upravljaju sa 1.021
gazdinstva, u odnosu na žene koje su upravnice na 295 imanja.
1.1.10.1. Struktura poljoprivrednih gazdinstava
U opštini Mali Iđoš registrovano je 1316 poljoprivrednih gazdinstava, koja raspolažu sa 15.375 ha
zemljišta.Registrovanih gazdinstava koja raspolažu sa manje od 1 ha ima 490, sa površinom
između 1-2 ha ima ih 220, sa površinom između 2-5 ha ima ih 214, površina između 5-10 ha 99,
površina između 10-20 ha 64, površina između 20-30 ha 28, između 30-50 ha 25, između 50-100
ha 57, i preko 100 ha ima 18 gazdinstva.Kada je stočarstvo u pitanju, prema popisu iz 2012. godine
imamo 1147 gazdinstava sa manje od 4 uslovna grla, 90 gazdinstva sa 5-9 uslovnih grla, 27
gazdinstva sa 10-14 uslovnih grla, 17 gazdinstva sa 15-19 uslovnih grla, 24 gazdinstva sa 20-49
uslovnih grla, 7 gazdinstava sa 50-99 uslovnih grla, 1 gazdinstvo sa 100-499 uslovnih grla i 3
gazdinstava sa preko 500 uslovnih grla.
1.1.11. Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
U opštini Mali Iđoš površine pod povrćem, bostanom i jagodama iznose 6 ha, pod industrijskim
biljem 2.969 ha, pod žitima i mahunarkama 11.321ha ,pod krmnim biljem 300ha, pod voćnjacima
47 ha i pod vinogradima 24 ha.
1.1.12. Transfer znanja i informacija
Poljoprivredna stručna služba ima važnu ulogu u podizanju opšteg znanja i primeni odgovarajuće
tehnologije gajenja biljaka i životinja, menadžmentu proizvodnje, standarda i regulativa Evropske
unije na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima, u edukaciji poljoprivrednih
proizvođača davanjem preporuka i stručnih saveta, organizovanjem seminara, radionica i izdavanje
stručnih publikacija, kao i nizom drugih aktivnosti kojima omogućava unapređenje poljoprivredne
proizvodnje.
1.1.13. Ciljna grupa i značaj promene koja se očekuje za korisnike nakon primene Programa
Korisnici mera podrški su registrovani poljoprivredni proizvođači i zadruge. Cilj navedenih mera
podrške iz ovog programa jeste povećanje broja poljoprivrednih osiguranja, povećanje broja
stočara, odnosno proširenje postojećeg stočnog fonda, podrška u finansiranju nabavke opreme,
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mehanizacije, kao i očuvanje odnosno povećanje vitalnosti i zdravstvenog stanja stoke na teritoriji
opštine Mali Iđoš. Ove mere olakšavaju i postupak umatičenja životinja.
1.1.14. Informisanje korisnika o mogućnostima koje pruža Program podrške za sprovođenje
poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
Informisanje potencijalnih korisnika o merama podrške i o mogućnostima koje program pruža
vršiće se putem lokalnih medija, web sajta opštine i direktnim informisanjem poljoprivrednih
proizvođača.
1.1.15. Monitoring i evaluacija/nadzor realizacije
Imajući u vidu broj grla u opštini, opremljenost gazdinstava, u smislu mašinskog parka i opreme,
kao i nivo udruživanja poljoprivrednika u zadruge ili udruženja, nakon sprovedenih mera podrške
steći će se uvid u promenu stanja na ovim poljima, te ćemo imati jasnu sliku o postignutim
rezultatima i o efikasnosti mera.
TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH MERA I FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Tabela 1. Mere direktnih plaćanja

Redni
broj

1.

Naziv
mere

Regres
za
reproduktivn
i materijal
(veštačko
osemenjavan
je)

Šifra
mere

Planirani budžet za
tekuću godinu bez
prenetih obaveza
(u RSD)

Iznos posticaja
po jedinici mere
(apsolutni iznos
u RSD)

Maksimalni
iznos podrške
po korisniku
(ako je
definisan)
(RSD)

Iznos
podsticaja po
korisniku (%)
(npr. 30%,
50%, 80%)

Prenete
obaveze

100.1.1
200.000,00

UKUPNO

100%

12.500,00

200.000,00

Tabela 2. Mere kreditne podrške

Redni
broj

Naziv mere

Šifra
mere

Planirani budžet
za tekuću godinu
bez prenetih
obaveza (u RSD)

1.
2.
3.

UKUPNO
Tabela 3. Mere ruralnog razvoja

Iznos
podsticaja po
jedinici mere
(apsolutni
iznos u RSD)

Iznos
podsticaja po
korisniku
(%)
(npr. 30%,
50%, 80%)

Maksimalni
iznos podrške
po korisniku
(ako je
definisan)
(RSD)

Prenete
obaveze
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Redni
broj

Naziv mere

1.

2.

Šifra
mere

Investicije u
fizičku imovinu
poljoprivrednih
gazdinstava
Upravljanje
rizicima

101
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Planirani budžet
za tekuću godinu
bez prenetih
obaveza (u RSD)

Iznos podsticaja
po korisniku (%)
(npr. 30%, 50%,
80%)

Maksimalni
iznos podrške
po korisniku
(ako je
definisan)
(RSD)

1.250.000,00

100%

12.500,00

300.000,00

40%

12.500,00

104

Prenete
obaveze

3.

UKUPNO

1.550.000,00

Tabela 4. Posebni podsticaji

Redni
broj

Naziv mere

Šifra
mere

Planirani budžet
za tekuću godinu
bez prenetih
obaveza (u RSD)

Iznos
podsticaja po
jedinici mere
(apsolutni
iznos u RSD)

Iznos
podsticaja po
korisniku
(%)
(npr. 30%,
50%, 80%)

Maksimalni
iznos podrške
po korisniku
(ako je
definisan)
(RSD)

Prenete
obaveze

1.
2.
3.

UKUPNO
Tabela 5. Mere koje nisu predviđene u okviru mera direktnih plaćanja, mera kreditne podrške,
mera ruralnog razvoja i posebnih podsticaja

Redni
broj

Naziv mere

Sufinansiranje
troškova
veterinarskih
usluga i nabavke
1.
lekova, vakcina i
vitamina za
odgajivače
goveda i svinja
Sufinansiranje
2. zakupa pijačnog
prostora

601

400.000,00

Iznos
podsticaja
po
korisniku
(%)
(npr. 30%,
50%, 80%)
100%

603

350.000,00

100%

Šifra
mere

Planirani
budžet za
tekuću godinu
bez prenetih
obaveza (u
RSD)

Maksimalni
iznos podrške
po korisniku
(ako je
definisan)
(RSD)

5.000,00

12.500,00

Prenete
obaveze
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3.

UKUPNO

750.000,00

Tabela 6. Tabelarni prikaz planiranih finansijskih sredstava
Vrednost u
RSD
Ukupan iznos sredstava iz budžeta AP/JLS planiranih za realizaciju Programa podrške za sprovođenje 2.500.000,00
poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja (bez prenetih obaveza)
Planirana sredstva za direktna plaćanja
200.000,00
Planirana sredstva za kreditnu podršku
Planirana sredstva za podsticaje merama ruralnog razvoja
1.550.000,00
Planirana sredstva za posebne podsticaje
Planirana sredstva za mere koje nisu predviđene u okviru mera direktnih plaćanja, kreditne podrške i u 750.000,00
okviru mera ruralnog razvoja
Prenete obaveze
/
Budžet

Ciljna grupa i značaj promene koja se očekuje za korisnike:
Korisnici mera podrški su registrovani poljoprivredni proizvođači. Cilj navedenih mera podrške iz ovog programa jeste
povećati broj poljoprivrednih osiguranja, povećati broj stočara, odnosno proširiti postojeći stočni fond, podrška u
finansiranju nabavke opreme, mehanizacije, kao i očuvanje odnosno povećanje vitalnosti i zdravstvenog stanja stoke na
teritoriji opštine Mali Iđoš. Ove mere olakšavaju i postupak umatičenja životinja.
Informisanje korisnika o mogućnostima koje pruža Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike
ruralnog razvoja:
Informisanje potencijalnih korisnika o merama podrške i o mogućnostima koje program pruža vršiće se putem lokalnih
medija, web sajta opštine i direktnim informisanjem poljoprivrednih proizvođača.
Monitoring i evaluacija:
Imajući u vidu broj grla u opštini, opremljenost gazdinstava, u smislu mašinskog parka i opreme, kao i nivo udruživanja
poljoprivrednika u zadruge ili udruženja, nakon sprovedenih mera podrške steći će se uvid u promenu stanja na ovim
poljima, te ćemo imati jasnu sliku o postignutim rezultatima i o efikasnosti mera.

II. OPIS PLANIRANIH MERA
2.1. Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)101.1
2.1.1. Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.
10/13, 142/14 i 103/15), AP i JLS mogu da utvrđuju mere koje se odnose na vrste mera koje nisu
predviđene u okviru mera direktnih plaćanja i u okviru mera ruralnog razvoja.Ova mera je u skladu
sa Nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–
2024.godine. Na teritoriji opštine Mali Iđoš govedarstvo i svinjarstvo su signifikantne grane
stočarstva.U cilju održivog razvoja ovih grana potrebno je voditi računa o biološkim i
zdravstvenim osobinama životinja jer od toga zavisi njihova produktivnost, a samim tim i
održivost cele proizvodnje.
2.1.2. Ciljevi mere
Realizacija ove mere pozitivno utiče na razvoj govedarstva:
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;
- obezbeđivanje uslova za uravnotežen razvoj;
- povećanje broja grla;
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- poboljšanje zdravstvenih osobina životinja;
- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava;
- podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava koja imaju najviše 15 grla goveda – starija
od 24 meseca ili 30 grla krmača
2.1.3. Veza mere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu
Ova mera je u skladu sa Nacionalnim programom za poljoprivredu.Korisnici sredstava će podneti
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtev za korišćenje sredstava iz drugih izvora na
osnovu podnetih predračuna / računa za dodelu sredstava po konkursu opštine Mali Iđoš.
2.1.4. Krajnji korisnici
Krajnji korisnici mere su registrovani poljoprivredni proizvođači.
2.1.5. Ekonomska održivost
Za realizaciju ove mere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti
ulaganja.
2.1.6. Opšti kriterijumi za korisnike
Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj meri su:
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš
- Korisnik mora imati aktivni statusni broj registrovan u registru veterinarskih stanica, koji je
registrovan u opštini Mali Iđoš.
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš;
2.1.7. Specifični kriterijumi
Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj meri su:
- Potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla goveda odnosno
svinja (podaci o gazdinstvu), ne starija od mesec dana od dana podnošenja zahteva
- Račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa taksativnim navođenjem
vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u periodu od
01.01.2019.godine do dana podnošenja zahteva.
2.1.8. Lista investicija u okviru mere
Šifra Investicije Naziv investicije
602

Podsticaji - reprodukcioni materijal za svinje, koze, ovce i
goveda

2.1.9. Kriterijumi selekcije
Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.
2.1.10. Intenzitet pomoći
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500 dinara po korisniku, za
poljoprivredna gazdinstva koja imaju najviše 15 grla goveda – starija od 24 meseca odnosno 30
grla krmača.
2.2.11. Indikatori/pokazatelji
Redni broj
Naziv pokazatelja
1.

Broj tretiranih grla
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2.2.12. Administrativna procedura
Mera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava.Lokalna samouprava će objaviti
konkurs za podnošenje zahteva i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti objavljen
na sajtu opštine Mali Iđošwww.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, oglasnim
tablama mesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtevi će biti
administrativno provereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, administrativne
usaglašenosti i prihvatljivosti.Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće finansirani do
visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahteva.Zahtevi se podnose od strane korisnika na
obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani.Detaljne administrativne provere se
sprovode pre odobravanja zahteva radi utvrđivanja da li je potpun, podnet na vreme i da li su
uslovi za odobravanje zahteva ispunjeni.Zahtevi koji stignu kompletni, blagovremeno i u skladu sa
uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog pristizanja.Sredstva se odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.Sa izabranim poljoprivrednim
proizvođačima zaključije se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze izabranih
korisnika i Opštine.

2.2.Naziv i šifra mere: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih Gazdinstava 101
2.2.1. Obrazloženje
Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava omogućuju rast konkurentnosti.Ova
mera omogućava da poljoprivredna gazdinstva povećaju produktivnosti i konkurentnosti kao i da
unaprede kvalitet proizvodnje.
2.2.2. Ciljevi mere
Opšti ciljevi: stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava, povećanje proizvodnje, poboljšanje
produktivnosti i kvaliteta proizvoda, rast konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i
inostranog tržišta; usklađivanje sa pravilima EU, njenim standardima, politikama i praksama.
2.2.3. Veza mere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu
Ova mera je u skladu sa Nacionalnim programom za ruralni razvoj.Korisnici sredstava će podneti
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtev za korišćenje sredstava iz drugih izvora na
osnovu podnetih predračuna / računa za dodelu sredstava po konkursu opštine Mali Iđoš.
2.2.4. Krajnji korisnici
Krajnji korisnici mere su registrovani poljoprivredni proizvođači.
2.2.5. Ekonomska održivost
Za realizaciju ove mere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti
ulaganja.
2.2.6. Opšti kriterijumi za korisnike
Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj meri su:
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš;
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš;
Korisnik mora da ima račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokumenat sa
taksativnim navođenjem vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u
periodu od 01.01.2019. godine do dana podnošenja zahteva.
2.2.7. Specifični kriterijumi
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- U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih životinja prihvatljivi korisnici su
poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u
vlasništvu člana RPG: 3-100 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa, ili 10-300 kvalitetnih
priplodnih grla ovaca/koza, ili 5-100 grla kvalitetnih priplodnih krmača.
-Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja u svom vlasništvu,odnosno u vlasništvu
člana RPG imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća,
odnosno 0,1- 50 ha cveća, odnosno 0,2-100 ha vinove loze.
- U slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa
naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze prihvatljivi korisnici su poljoprivredna
gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 0,150 ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3-100 ha drugog voća, 0,2-100 ha vinove loze
- Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom
vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha
proizvodnje povrća na otvorenom prostoru
2.2.8. Lista investicija u okviru mere
Šifra
Naziv investicije
101.2.1

Nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja
koje se koriste za proizvodnju mesa

101.4.1.

Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje)
višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze

101.4.2.

Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća
i rasadničku proizvodnju

101.4.3.

Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u
voćnjacima i višegodišnjim zasadima

101.4.4.

Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada

101.4.5.

Nabavka opreme za veštačko oprašivanje biljaka priproizvodnji u
zaštićenom prostoru

101.4.6.

Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje
biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.7.

Nabavka opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za
gajenje biljaka pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.8.

Nabavka opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje (sa folijom)

101.4.9.

Nabavka opreme i uređaja za sisteme za hidroponičnu proizvodnju
pri proizvodnji u zaštićenom prostoru

101.4.10.

Nabavka opreme i uređaja za zaštitu bilja i sterilizaciju zemljišta i
supstrata pri proizvodnji u zaštićenom prostoru
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101.4.11.

Nabavka opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tkz. đubrenje
ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)

101.4.12.

Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda

101.4.13.

Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda

101.4.14.

Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda

101.4.15.

Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda

101.4.16.

Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje
ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta

101.4.17.

Oprema za ventilaciju i oprema za prinudnu ventilaciju

101.4.18.

Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza

101.4.19.

Mašine za primarnu obradu zemljišta

101.4.20.

Mašine za dopunsku obradu zemljišta

101.4.21.

Mašine za đubrenje zemljišta

101.4.22.

Mašine za setvu

101.4.23.

Mašine za sadnju

101.4.24.

Mašine za zaštitu bilja

101.4.25.

Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

101.4.26.

Mašine za transport

101.4.27.

Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr)
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Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva

2.2.9. Kriterijumi selekcije
Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.
2.2.10. Intenzitet pomoći
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500,00 dinara po korisniku.
2.2.11. Indikatori - pokazatelji
Redni broj
Naziv pokazatelja
1.

Broj podržanih korisnika

2.2.12. Administrativna procedura
Mera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava. Lokalna samouprava će objaviti
konkurs za podnošenje zahteva i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti objavljen
na sajtu opštine Mali Iđošwww.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, oglasnim
tablama mesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtevi će biti
administrativno provereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, administrativne
usaglašenosti i prihvatljivosti.Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće finansirani do
visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahteva.Zahtevi se podnose od strane korisnika na
obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani.Detaljne administrativne provere se
sprovode pre odobravanja zahteva radi utvrđivanja da li je potpun, podnet na vreme i da li su
uslovi za odobravanje zahteva ispunjeni.Zahtevi koji stignu kompletni, blagovremeno i u skladu sa
uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog pristizanja.Sredstva se odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.Sa izabranim poljoprivrednim
proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze izabranih
korisnika i Opštine.
2.
2.3. Naziv i šifra mere: Upravljanje rizicima 104
2.3.1. Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.
10/13, 142/14 i 103/15), JLS mogu da utvrđuju mere koje se odnose na Obnavljanje
poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim
događajima i uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti u vidu osiguranja za useve, plodove,
višegodišnje zasade, rasadnike i životinje.Ova mera je u skladu sa Nacionalnom Strategijom
poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024.godine. Na teritoriji opštine
Mali Iđoš imamo učestalu pojavu grada zbog čega poljoprivrednici osiguravaju svoje useve.Od
ključne je važnosti da poljoprivrednici prepoznaju potrebu za raznim vrstama osiguranja, te je
stoga važno subvencionisati poljoprivredna osiguranja.
2.3.2. Ciljevi mere
Realizacija ove mere pozitivno utiče na ekonomski i socijalni razvoj ruralne sredine:
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;
- bolje korišćenje raspoloživih resursa;
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- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava.
2.3.3. Veza mere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu
Ova mera je u skladu sa Nacionalnim programom za ruralni razvoj.Korisnici sredstava će podneti
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtev za korišćenje sredstava iz drugih izvora za
deo premije osiguranja za čije finansiranje apliciraju po konkursu opštine Mali Iđoš.
2.3.4. Krajnji korisnici
Krajnji korisnici mere su registrovani poljoprivredni proizvođači.
2.3.5. Ekonomska održivost
Za realizaciju ove mere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti
ulaganja.
2.3.6. Opšti kriterijumi za korisnike
Opšti kriterijumi za korisnike po ovoj meri:
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš
- Predmet osiguranja se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš
2.3.7. Specifični kriterijumi
Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj meri su:
- Zaključen ugovor o osiguranju sa osiguravajućom organizacijom ,
- Potvrda osiguravajuće organizacije o iznosu premije osiguranja bez uračunatog poreza, koja
dospeva za naplatu u 2019-oj godini u periodu od 01.01.2019.do 31.12.2019. godine
2.3.8. Lista investicija u okviru mere
Šifra

Naziv investicije

104.3

Osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i
životinja

2.3.9. Kriterijumi selekcije
Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.
2.3.10. Intenzitet pomoći
Intenzitet pomoći za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima,
rasadnicima i životinjama iznosi 40 %od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na
premiju, a najviše do 12.500,00dinara

Redni broj

2.3.11. Indikatori/pokazatelji
Naziv pokazatelja

1.

Veličina osiguranih površina u ha od šteta na usevima, plodovima,
višegodišnjim zasadima, rasadnicima

2.

Broj osiguranih grla
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Ukupan broj podržanih gazdinstava za regres premije osiguranja za
useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje

2.3.12. Administrativna procedura
Mera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava.Lokalna samouprava će objaviti
konkurs za podnošenje zahteva i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti objavljen
na sajtu opštine Mali Iđošwww.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, oglasnim
tablama mesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtevi će biti
administrativno provereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, administrativne
usaglašenosti i prihvatljivosti.Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće finansirani do
visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahteva.Zahtevi se podnose od strane korisnika na
obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani.Detaljne administrativne provere se
sprovode pre odobravanja zahteva radi utvrđivanja da li je potpun, podnet na vreme i da li su
uslovi za odobravanje zahteva ispunjeni.Zahtevi koji stignu kompletni, blagovremeno i u skladu sa
uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog pristizanja.Sredstva se odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.Sa izabranim poljoprivrednim
proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze izabranih
korisnika i Opštine.
2.4. Naziv i šifra mere: Sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova,
vakcina i vitamina za odgajivače goveda i svinja 601
2.4.1. Obrazloženje
U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br.
10/13, 142/14 i 103/15), AP i JLS mogu da utvrđuju mere koje se odnose na vrste mera koje nisu
predviđene u okviru mera direktnih plaćanja i u okviru mera ruralnog razvoja.Ova mera je u skladu
sa Nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–
2024.godine. Na teritoriji opštine Mali Iđoš govedarstvo i svinjarstvo su signifikantne grane
stočarstva.U cilju održivog razvoja ovih grana potrebno je voditi računa o biološkim i
zdravstvenim osobinama životinja jer od toga zavisi njihova produktivnost, a samim tim i
održivost cele proizvodnje.
2.4.2. Ciljevi mere
Realizacija ove mere pozitivno utiče na razvoj govedarstva:
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;
- obezbeđivanje uslova za uravnotežen razvoj;
- povećanje broja grla;
- poboljšanje zdravstvenih osobina životinja;
- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava;
- podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava koja imaju najviše 15 grla goveda – starija
od 24 meseca ili 30 grla krmača
2.4.3. Veza mere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu
Nije primenjivo
2.4.4. Krajnji korisnici
Krajnji korisnici mere su registrovani poljoprivredni proizvođači.
2.4.5. Ekonomska održivost
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Za realizaciju ove mere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti
ulaganja.
2.4.6. Opšti kriterijumi za korisnike
Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj meri su:
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš
- Korisnik mora imati aktivni statusni broj registrovan u registru veterinarskih stanica, koji je
registrovan u opštini Mali Iđoš.
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš;
2.4.7. Specifični kriterijumi
Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj meri su:
- potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla goveda odnosno
svinja (podaci o gazdinstvu), ne starija od mesec dana od dana podnošenja zahteva
- račun, fiskalni isečak ili drugi verodostojni finansijski dokument sa taksativnim navođenjem
vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u periodu od 01.01.2019.
godine do dana podnošenja zahteva.

Šifra Investicije

2.4.8. Lista investicija u okviru mere
Naziv investicije
Sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i nabavke lekova,
vakcina i vitamina za odgajivače goveda i svinja

601

2.4.9. Kriterijumi selekcije
Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.
2.4.10. Intenzitet pomoći
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500 dinara po korisniku, za
poljoprivredna gazdinstva koja imaju najviše 15 grla goveda – starija od 24 meseca odnosno 30
grla krmača.

Redni broj
1.

2.4.11. Indikatori/pokazatelji
Naziv pokazatelja
Broj tretiranih grla

2.4.12. Administrativna procedura
Mera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava.Lokalna samouprava će objaviti
konkurs za podnošenje zahteva i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti objavljen
na sajtu opštine Mali Iđošwww.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, oglasnim
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tablama mesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtevi će biti
administrativno provereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, administrativne
usaglašenosti i prihvatljivosti.Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće finansirani do
visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahteva.Zahtevi se podnose od strane korisnika na
obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani.Detaljne administrativne provere se
sprovode pre odobravanja zahteva radi utvrđivanja da li je potpun, podnet na vreme i da li su
uslovi za odobravanje zahteva ispunjeni.Zahtevi koji stignu kompletni, blagovremeno i u skladu sa
uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog pristizanja.Sredstva se odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.Sa izabranim poljoprivrednim
proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze izabranih
korisnika i Opštine.
2.5. Naziv i šifra mere: Sufinansiranje zakupa pijačnog prostora 602.
2.5.1. Obrazloženje
U opštini Mali Iđoš relativno je velik broj poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode
prodaju na pijaci u Malom Iđošu. Nekim poljoprivrednim proizvođačima to je jedini prihod koju
ostvare.Kroz ove mere finansiraće se troškovi zakupa pijačnog prostora proizvođačima opštine
Mali Iđoš.
2.5.2. Ciljevi mere
Cilj mere je olakšanje mogućnosti prisutnosti na lokalnim pijačnim tezgama kroz pokrivanje dela
troškova godišnjeg pijačnog prostora.
2.5.3. Veza mere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu
Nije primenjivo
2.5.4. Krajnji korisnici
Krajnji korisnici mere su registrovani poljoprivredni proizvođači.
2.5.5. Ekonomska održivost
Za realizaciju ove mere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti
ulaganja.
2.5.6. Opšti kriterijumi za korisnike
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš;
2.5.7. Specifični kriterijumi
- Ugovor o zakupu pijačnog prostora za 2019.godinu.
- Potvrda o izmirenim obavezama za zakup pijačnog prostora za 2019.godinu ili račun ili fiskalni
isečak.
2.5.8. Lista investicija u okviru mere
Šifra Investicije Naziv investicije
603

Sufinansiranje zakupa pijačnog prostora

2.5.9. Kriterijumi selekcije
Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mere, već se sredstva odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.
2.5.10. Intenzitet pomoći
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 5.000 dinara po korisniku.
2.5.11. Indikatori/pokazatelji
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Naziv pokazatelja

1.

Broj podržanih korisnika

Broj 13.

2.5.12. Administrativna procedura
Mera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava.Lokalna samouprava će objaviti
konkurs za podnošenje zahteva i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti objavljen
na sajtu opštine Mali Iđošwww.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, oglasnim
tablama mesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtevi će biti
administrativno provereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, administrativne
usaglašenosti i prihvatljivosti.Zahtevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, biće finansirani do
visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahteva.Zahtevi se podnose od strane korisnika na
obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani.Detaljne administrativne provere se
sprovode pre odobravanja zahteva radi utvrđivanja da li je potpun, podnet na vreme i da li su
uslovi za odobravanje zahteva ispunjeni.Zahtevi koji stignu kompletni, blagovremeno i u skladu sa
uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog pristizanja.Sredstva se odobravaju po
redosledu prijema potpunih zahteva do utroška sredstava.Sa izabranim poljoprivrednim
proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze izabranih
korisnika i Opštine.

III. IDENTIFIKACIONA KARTA
Tabela : Opšti podaci i pokazatelji
Naziv pokazatelja
OPŠTI PODACI
Administrativni i geografski položaj
Autonomna pokrajina
Region
Oblast
Grad ili opština
Površina
Broj naselja
Broj katastarskih opština
Broj područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
(POURP) (14)
Demografski pokazatelji
Broj stanovnika
Broj domaćinstava
Gustina naseljenosti (broj stanovnika/površina, km²)
Promena broja stanovnika 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)
- u ruralnim područjima AP/JLS

Vrednost, opis
pokazatelja

AP
VOJVODINA
Bačka
Severnobačka
Mali Iđoš
181 km2
3
3
-

12.031
4374
63 st./km2
-12,87
-11.8

Izvor podatka i
godina

rzs*
rzs*
rzs*
rzs*
rzs*
rzs*
rzs*
pravilnik

rzs**
rzs* 2017
rzs** 2011
rzs * 2011
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Stanovništvo mlađe od 15 godina (%)
Stanovništvo starije od 65 godina (%)
Prosječna starost
Indeks starenja (15)
Bez školske spreme i sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem
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15.56%
16.24%
41.1
136,23
2%

rzs * 2011
rzs** 2011
rzs* 2011
rzs*
rzs* 2011

Osnovno obrazovanje (%)
Srednje obrazovanje (%)
Više i visoko obrazovanje (%)
Poljoprivredno stanovništvo u ukupnom broju stanovnika (%)
Prirodni uslovi
Reljef (ravničarski, brežuljkasti, brdski, planinski)
Preovlađujući pedološki tipovi zemljišta i bonitetna klasa (16)
Klima (umereno-kontinentalna, subplaninska ...)
Prosječna količina padavina (mm)
Srednja godišnja temperatura (oS)
Hidrografija (površinske i podzemne vode)
Površina pod šumom (ha)
Površina pod šumom u ukupnoj površini AP/JLS (%)
Pošumljene površine u prethodnoj godini (ha)
Posečena drvna masa (m3)
POKAZATELJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE
Stanje resursa
Ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava:
Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (RPG):

28 %
49%
8%
34,13 %

rzs* 2011
rzs* 2011
rzs* 2011
Procena

ravničarski
černozemi
kontinentalna
596 mm
10,8°
3-10,9
4,26 ha
0,05%
0
nema podataka

Interni
Interni
Interni
Interni
Interni
Interni
rzs*
rzs*
rzs*
rzs*

1316
994

rzs***
Uprava za
trezor(17)

- porodična poljoprivredna gazdinstva (%)
- pravna lica i preduzetnici (%)
Korišćeno poljoprivredno zemljište - KPZ (ha)
Učešće KPZ u ukupnoj površini JLS (%)
Oranice i bašte, voćnjaci, vinogradi, livade i pašnjaci,
ostalo(18) (ha, %)

1151 (87,47%)
165 (12,53%)
15372
89,45 %
Oranice i bašte
(15193 ha,
98,83%)
voćnjaci (43 ha,
0,28%)
vinogradi ( 24 ha,
0,16%)
livade i pašnjaci (
64 ha, 0,42%)
žita 11.321 ha –
74,51 %,
mahunarke 14 ha
– 0,09 %,
industrijsk o bilje
2969 ha – 19, 54
rzs*** 2012 %,
povrće, bostan,
jagode 6 ha –
0,03%, krmno

(%)

Žita, industrijsko bilje, povrće, krmno bilje, ostalo(19) (ha, %)

rzs* 2011**
rzs* 2011

rzs***2012
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Prosječna veličina poseda (KPZ) po gazdinstvu (ha)
Obuhvaćenost poljoprivrednog zemljišta komasacijom (ha)
Obuhvaćenost zemljišta nekim vidom udruživanja (ha)
Broj poljoprivrednih gazdinstava koja navodnjavaju KPZ
Odvodnjavana površina KPZ (ha)
Navodnjavana površina KPZ (ha)
Površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na
teritoriji AP(20) (ha)
Površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se
daje u zakup (ha):
- fizička lica (%)
- pravna lica (%)
Goveda, svinje, ovce i koze, živina, košnice pčela (broj)

Traktori, kombajni, priključne mašine (broj)
Poljoprivredni objekti(21) (broj)

bilje 300 ha –
3,03 %, voćne
vrste 71 ha –
0,46%, ostalo 1
ha – 0,006 %
preko 11 ha

Broj 13.

331
2481

rzs***2012
Interni
Interni
rzs***2012
Interni
rzs***2012
interni

2481

Interni

39,67 %
60,33 %
Goveda – 2299
svinje – 6647
ovce i koze –
1723
živina – 386337

Interni

17

711
za smeštaj stoke
3004, za smeštaj
poljoprivre dnih
proizvoda 1044,
za smeštaj
poljoprivre dnih
mašina i opreme
319, za silažu 16
Hladnjače, sušare, staklenici i plastenici (broj)
hladnjače 6,
sušare 10,
staklenici 1,
plastenici 35
Upotreba mineralnog đubriva, stajnjaka i sredstava za zaštitu mineralno
bilja (ha, broj PG)
đubrivo 13.604
ha – 766 PG,
stajnjak 1726 ha
– 521 PG,
sredstva za
zaštitu bilja
12937 ha – 823
PG
Broj članova gazdinstva (22) i stalno zaposlenih na gazdinstvu: 1075
(na porodičnom PG: na gazdinstvu pravnog
879 : 196
lica/preduzetnika) (ha)

rzs***2012

rzs***2012
rzs***2012

rzs***2012

rzs***2012

rzs***2012
rzs***2012
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Godišnje radne jedinice (23) (broj)
Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika(24)
(broj)
Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda(25) (količina):
- biljna proizvodnja (t)
- stočarska proizvodnja (t, lit, kom.)
POKAZATELJI RURALNOG RAZVOJA
Ruralna infrastruktura
Saobraćajna infrastruktura
Dužina puteva(26) (km)
Pošte i telefonski pretplatnici (broj)
Vodoprivredna infrastruktura
Domaćinstva priključena na vodovodnu mrežu (broj)
Domaćinstva priključena na kanalizacionu mrežu (broj)
Ukupne ispuštene otpadne vode (hilj.m3)
Prečišćene otpadne vode (hilj.m3)
Energetska infrastruktura
Proizvodnja i snabdevanje električnom energijom(27) (broj)
Socijalna infrastruktura
Objekti obrazovne infrastrukture(28) (broj)
Broj stanovnika na jednog lekara
Broj korisnika socijalne zaštite
Diverzifikacija ruralne ekonomije
Zaposleni u sektorima poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede (29) (broj)
Gazdinstva koja obavljaju druge profitabilne aktivnosti(30)
(broj)
Turisti i prosečan broj noćenja turista na teritoriji AP/JLS (31)
(broj)
Transfer znanja i informacija
Poljoprivredna savetodavna stručna služba (da/ne)
Poljoprivredna gazdinstva uključena u savetodavni sistem(32)
(broj)
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-30-1/2019-01
Dana: 27.06.2019. godine
Mali Iđoš
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rzs***2012
Interni

6785 tona pšenica rzs*** 2014
5321 tona kukruz
345 tona svinje
Interni
143 tona goveda

89.815
3 (3173)

rzs*
rzs*

1089
0
0
0

rzs*2014
rzs*
rzs*
rzs*

oko 60 trafo
stanica

Interni

8
876
1385

rzs*
rzs*
rzs*

796

rzs* rzs***

48

rzs***

92 (512)

rzs*2011

da
100

Interni
PSSS

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M
S A D R Ž A J

______________________________________________________________________________
Број
Szám
Broj

Назив
Megnevezés
Naziv

Страна
Oldal
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