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143.
На основу члана 44. Одлуке о снабдевању водом на територији општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 39/2016) и члана 48. Пословника Општинског
већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско
веће дана 26.05.2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЦЕНОВНИКА O СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ JП „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ МАЛИ
ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Ценовника о снабдевању водом
ЈП „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ Мали Иђош за 2017. годину, која је донета на седници
Надзорног одбора предузећа 23.05.2017. године.
II
Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Мали Иђош''.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-26-2/2017-01
Дана: 26.05.2017. године
Мали Иђош

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

144.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.05.2017. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Усваја се молба Тот Андора из Малог Иђоша, за учешће у трошковима на
међународном такмичењу у пењању на дрвеће у Мађарској и одобравају му се средства за
уплату котизације за учешће на такмичењу у износу од:
-

12.000,00 динара на терет средства буџета општине Мали Иђош.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-26-3/2017-01

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.
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Дана: 26.05.2017. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

145.
На основу члана 43.Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС», број 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013),члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.
Гласник РС», број 129/07) и члана 12. став 1. тачка 3. Статута општине Мали Иђош
(«Службени лист општине Мали Иђош»,број13/2008), а на предлог Општинског већа
Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној 02.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Мали Иђошза 2017.годину (“Службени лист
општине Мали Иђош”бр.39 /2016) мења се и гласи:
“Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за 2017.годину ( у
даљем тексту:буџет), састоји се од:

А.
1.
2.
3.
4.
5.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
В.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку
домаћих хартија од вредности)
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
финансирање
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Економска
класификација

у динарима

7+8

438,940,285

4+5

469,934,000

(7+8) - (4+5)

-30,993,715

62

0

((7+8) - (4+5)) - 62

-30,993,715

91
92

1,000,000
0

6211

0

61
(91+92) - (61+6211)
(((7+8) - (4+5)) - 62) +
((91+92)-(6211+61))

1,000,000
0
-30,993,715
86,828,323

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
OPIS
1
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE
IMOVINE
1. Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
(osim samodoprinosa)
1.2. Samodoprinos

Ekonomska
klasifikacija
2

Iznos u
dinarima
3

71

525,768,607.56
214,811,284.60

711
711180

108,538,000.00
24,000,000.00

Страна 4.
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1.3. Porez na imovinu
1.4. Ostali poreski prihodi
2. Neporeski prihodi, u čemu:
- pojedine vrste naknada sa određenom namenom
(namenski prihodi)
- prihodi od prodaje dobara i usluga
3. Donacije
4. Transferi
5. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE
IMOVINE
1. Tekući rashodi
1.1. Rashodi za zaposlene
1.2. Korišćenje roba i usluga
1.3. Otplata kamata
1.4. Subvencije
1.5. Socijalna zaštita iz budžeta
1.6. Ostali Rashodi, u čemu:
- sredstva rezervi
2. Transferi
3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211)
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine

Број 16.

713

71,323,284.60
10,950,000.00
72,070,441.00

74

50,100,000.00
10,258,000.00
451,000.00
238,435,881.96

731+732
733
8

538,154,322.96
372,004,112.00
108,987,000.00
170,712,000.00
100,000.00
21,745,000.00
18,500,000.00

4
41
42
44
45
47
48+49

51,960,112.00
48,697,000.00
117,453,210.96

463
5
62
92
91
911
912

2. Zaduživanje
2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora
2.2. Zaduživanje kod stranih kreditora
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3. Otplata duga
3.1. Otplata duga domaćim kreditorima

1000000
1000000
1000000

61
611
612

3.2. Odtplata duga stranim kreditorima
3.3. Otplata duga po garancijama
4. Nabavka finansijske imovine
NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3,
izvor finansiranja 13)
NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH
GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14)

613
6211

0

3
3

Стр
укт
ура
%

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

Шифра
Програм
1

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101

Назив

Средства из
буџета

3

4

Програм 1. Локални развој и
просторно планирање

5

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

6

7

29,850,000.00

6.3%

1,999,495

31,849,495.00

15,000,000.00

3.2%

1,999,495

16,999,495.00

1101-0002

Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и
просторних планова

7,850,000.00

1.7%

0

7,850,000.00

1101-0003

Управљање грађевинском земљиштем

6,000,000.00

1.3%

0

6,000,000.00

1101-0004

Социјално становаање

1,000,000.00

0.2%

0

1,000,000.00

33,700,000.00

7.2%

0

33,700,000.00

1102-0001

Програм 2. Комунална делатност
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

6,500,000.00

1.4%

0

6,500,000.00

1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

5,500,000.00

1.2%

0

5,500,000.00

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

4,000,000.00

0.8%

0

4,000,000.00

1102-0004

Зоохигијена

2,200,000.00

0.5%

0

2,200,000.00

1102-0005

Уређивање, одржавање и коришћење

500,000.00

0.1%

0

500,000.00

1101-0001

1102
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пијаца
1102-0006

Одржавање гробаља и погребне услуге

1102-0008

Производња и дистрибуције топлотне
енергије
Управљање и снабдевање водом за
пиће

1102-0009

Остале комуналне услуге

1501-0001

Програм 3. Локални економски
развој
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

1501-0002

Мере активне политике запошљавања

1501-0003

Подстицаји за развој предузетништва
Програм 4: Развој туризма

1502-0001

Управљање развојем туризма

1502-0002

Промоција туристичке понуде

0101-0001

Програм 5. Развој пољопривреде
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

1102-0007

1501

1502

0101

0401
0401-0001
0401-0002

Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне
средине
Праћење квалитета елемената животне
средине

0401-0003

Заштита природе

0401-0004

Управљање отпадним водама

0401-0005

Управљање комуналном отпадом

0401-0006

Управљање осталим врстама отпада

0701

0701-0001
0701-0002
0701-0003
0701-0004
0701-П1
0701-П2

0701-П3

2001
2001-0001
2001-П1

2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004

Програм 7: Органиѕација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Управљање саобраћајем
Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Управљање јавним паркиралиштима
Јавни градски и приградски превоз
путника
Изградња саобраћајница у улицама
Кружне раскрснице са двосмерним
саобраћајним прикључком са
локалног пута државни пут првог реда
(магистрални пут)
СЊанација и ојачање коловозног
застора у улици Народног Фронта,
ЈНА и Јожеф Азиле у Фекетићу
Програм 8: Предшколско васпитање
и образовање
Функционисање предшколских
установа
Адаптација и реконструкција објеката
Предшколске установе “Петар Пан“
Ловћенац

500,000.00

0.1%

0

500,000.00

9,500,000.00

2.0%

0

9,500,000.00

3,000,000.00

0.6%

0

3,000,000.00

2,000,000.00

0.4%

0

2,000,000.00

6,150,000.00

1.3%

1,500,000

7,650,000.00

2,800,000.00

0.6%

0

2,800,000.00

2,350,000.00

0.5%

1,500,000

3,850,000.00

1,000,000.00

0.2%

0

1,000,000.00

680,000.00

0.1%

0

680,000.00

540,000.00

0.1%

0

540,000.00

140,000.00

0.0%

0

140,000.00

30,710,000.00

6.5%

0

30,710,000.00

28,140,000.00

6.0%

0

28,140,000.00

2,570,000.00

0.5%

0

2,570,000.00

12,045,000.00

2.6%

0

12,045,000.00

600,000.00

0.1%

0

600,000.00

500,000.00

0.1%

0

500,000.00

1,000,000.00

0.2%

0

1,000,000.00

400,000.00

0.1%

0

400,000.00

800,000.00

0.2%

800,000.00

8,745,000.00

1.9%

8,745,000.00

13,348,888.00

2.8%

15,295,551

28,644,439.00

600,000.00

0.1%

0

600,000.00

2,500,000.00

0.5%

0

2,500,000.00

0

500,000.00

500,000.00
2,500,000.00

0

2,500,000.00

2,000,000.00

0.4%

3,000,000

5,000,000.00

3,500,000.00

0.7%

5,300,000

8,800,000.00

1,748,888.00

0.4%

6,995,551

8,744,439.00

42,084,000.00

8.9%

5,163,631

47,247,631.40

42,084,000.00

8.9%

0

42,084,000.00

0.00

0.0%

5,163,631

5,163,631.40

Програм 10. Средње образовање

0.00

0.0%

0

0.00

Функционисање средњих школа

0.00

0.0%

0

0.00

Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта и друге врсте
смештаја
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

39,900,000.00

8.5%

6,000,000

45,900,000.00

20,500,000.00

4.4%

4,000,000

24,500,000.00

400,000.00

0.1%

0

400,000.00

5,000,000.00

1.1%

2,000,000

7,000,000.00

2,500,000.00

0.5%

0

2,500,000.00
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Активности Црвеног крста

2,100,000.00

0.4%

0

2,100,000.00

0901-0006

Подршка деци и породица са децом

9,000,000.00

1.9%

0

9,000,000.00

0901-0007

Подршка старим лицима и/или
особама са инвалидитетом

400,000.00

0.1%

0

400,000.00

Програм 12:Здраствена заштита

8,000,000.00

1.7%

25,732,000

33,732,000.00

1801-0001

Функционисање установа примарне
здраствене заштите

6,500,000.00

1.4%

0

6,500,000.00

1801-0002

Мртвозорство

500,000.00

0.1%

500,000.00

200,000.00

0.0%

200,000.00

800,000.00

0.2%

25,732,000

26,532,000.00

23,328,000.00

5.0%

531,000

23,859,000.00

6,178,000.00

1.3%

531,000

6,709,000.00

11,700,000.00

2.5%

0

11,700,000.00

2,500,000.00

0.5%

2,500,000.00

2,150,000.00

0.5%

2,150,000.00

400,000.00

0.1%

400,000.00

400,000.00

0.1%

400,000.00

12,010,000.00

2.6%

15,600,954

27,610,954.00

7,500,000.00

1.6%

0

7,500,000.00

1801

1801-0003
1801-П1
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003

1201-0004

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Реконструкција крова зграде Дома
здравља
Програм 13: Развој културе
Функционисање локалних установа
културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Унапређење система учувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања

1201-0005

Унапређење јавног информисања на
језицима националних мањина

1201-0006

Унапређење јавног информисања
особа са инвалидитетом
Програм 14: Развој спорта и
омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној
физичкој култури
Одржавање спортске инфраструктуре
Функционисање локалних спортских
установа
Спровођење омладинске политике

1301
1301-0001

1301-0002

1301-0003
1301-0004
1301-0005
1301-П1

Изградња трибина на објекти за спорт
и физичку културу-фудбалски стадион

550,000.00

0.1%

0

550,000.00

1,000,000.00

0.2%

0

1,000,000.00

2,100,000.00

0.4%

2,100,000.00

860,000.00

0.2%

860,000.00

0.00

0.0%

15,600,954

15,600,954.00

Програм 15. Локална самоуправа

############

32.3%

128,000

152,427,112.00

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

83,037,000.00

17.6%

0

83,037,000.00

0602-0002

Функционисање месних заједница

39,653,000.00

8.4%

128,000

39,781,000.00

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

1,100,000.00

0.2%

0

1,100,000.00

0602-0004

Oпштинско правобранилаштво

2,560,000.00

0.5%

0

2,560,000.00

0602-0005

Заштитник грађана

2,740,000.00

0.6%

0

2,740,000.00

0602-0006

Инспекцијски послови

4,830,000.00

1.0%

0

4,830,000.00

0602-0007

Функционисање националних савета
националних мањина

0602-0008

Програмска активност: Правна помоћ

0602-0009

Текућа буџетска резерва

3,000,000.00

0.6%

0

3,000,000.00

0602-0010

Стална буџетска резерва
Администрирање изворних прихода
локалне самоуправе
Ванредне ситуације

2,500,112.00

0.5%

0

2,500,112.00

5,051,000.00

1.1%

5,051,000.00

600,000.00

0.1%

600,000.00

0602

0602-0013
0602-0014
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0901-0005

400,000.00

0.1%

0

400,000.00

1,148,000.00

0.2%

0

1,148,000.00

0602-П1

Куповина опреме за информатику

880,000.00

0.2%

0

880,000.00

0602-П2

Опремање канцеларија

800,000.00

0.2%

0

800,000.00

0602-П3

Набавка путничког возила

4,000,000.00

0.8%

0

4,000,000.00

34,732,000.00

7.4%

0

34,732,000.00

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
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2101-0001

Функционисање скупштине

10,814,000.00

2.3%

0

10,814,000.00

2101-0002

Функционисање извршних органа

19,521,000.00

4.1%

0

19,521,000.00

4,397,000.00

0.9%

0

4,397,000.00

2,000,000.00

0.4%

13,572,000

15,572,000.00

0.00

0.0%

0

0.00

1,500,000.00

0.3%

0

1,500,000.00

500,000.00

0.1%

13,572,000

14,072,000.00

470,934,000

100.0%

86,828,323

557,762,322.96

2101-0003
0501

0501-0001

Подршка раду извршних органа власти
и скупштине
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Унапређење и побољшање енергетске
ефикасности

0501-П1

Пројекат термоизолације зграде
Скупштине општине

0501-П2

Пројекат термоизолације зграде Дома
здравља "Др Мартон Шандор"
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

Укупни расходи и издаци општине Мали Иђош за 2017.годину приказани по функционалној
класификацији су:

Функциje

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита некласификована на другом месту

090
100
110
111
112

133

3
39,900,000
39,900,000

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови;

179,983,112

Извршни и законодавни органи

23,918,000

Финансијски и фискални послови
Опште услуге;

130

Средства из
буџета

Остале опште услуге

9,314,000

5,500,112
133,821,000
4,830,000

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

1,500,000

170

Трансакције јавног дуга;

1,100,000

Структура
%
4
8.5%
8.5%
38.2%
2.0%
5.1%
1.2%
28.4%
1.0%
0.3%
0.2%

Средства из
осталих
извора
5
6,000,000
6,000,000

Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

300

Судови;

330

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални послови и послови
по питању рада;

400
410

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

420
450
451

510
520

6,448,000
52,888,888
3,350,000
30,710,000
6,100,000

Друмски саобраћај

7,248,888

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти
Истраживање и развој - Гориво и енергија
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

500

6,448,000

Саобраћај;

473

483

600,000

Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;

680,000
2,800,000
2,000,000
12,045,000
9,545,000
400,000

45,900,000
180,111,112

-

9,314,000

-

23,918,000

-

5,500,112

128,000

133,949,000

-

4,830,000

-

1,500,000

-

1,100,000
600,000

600,000
220

6
45,900,000

128,000

ОДБРАНА

200

Укупна јавна
средства

0.1%
1.4%
1.4%
11.2%
0.7%
6.5%
1.3%
1.5%
0.1%
0.6%
0.4%
2.6%
2.0%
0.1%

600,000
30,367,551

6,448,000
6,448,000
83,256,439

1,500,000

4,850,000

-

30,710,000

-

6,100,000

15,295,551

22,544,439

-

680,000

-

2,800,000

13,572,000

15,572,000

-

12,045,000

-

9,545,000

-

400,000
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Заштита биљног и животињског света и крајолика;
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

540
560

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

600

Стамбени развој;

610

0.2%

1,000,000

0.2%

1,100,000
63,550,000

15,000,000

630

Водоснабдевање;

3,000,000

Улична расвета;
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

Услуге јавног здравства;

740

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

800
810

Услуге рекреације и спорта;

11,150,000

820

Услуге културе;

20,378,000

830

Услуге емитовања и штампања;

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту

900
911
912

Предшколско образовање
Основно образовање
УКУПНО

3,000,000

-

6,500,000

-

32,050,000

25,732,000

16,131,954

26,750,954

531,000

20,909,000

-

2,950,000

-

860,000

0.6%
0.2%
0.15

6,469,323

8.9%

42,084,000
30,097,000
470,934,000

51,469,954

15,600,954

4.3%

860,000

33,732,000
33,732,000

25,732,000

2.4%

72,181,000

ОБРАЗОВАЊЕ

-

7.5%

2,950,000

65,549,495

16,999,495

1.7%
1.7%

35,338,000

1,100,000

1,999,495

6.8%

8,000,000

-

7,000,000

1.4%

32,050,000

1,000,000

-

0.6%

8,000,000

ЗДРАВСТВО

700

3.2%

6,500,000

-

1,999,495

1.5%

Развој заједнице;

660

13.5%

7,000,000

620

640

Број 16.

6.4%
100.0%

78,650,323

5,163,631

47,247,631

1,305,692
86,828,323

31,402,692
557,762,323

Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
“Примања буџета општине у укупном износу од 557,762,323.00 динара
поврстана, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим
износима:

Класа/
Категорија/
Група

План за 2017.

Конто

700000
710000
711000
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711146
711147
711148
711161
711181
711190
713000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Средства
из осталих
извора
финан.
буџ.
корисника

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Средства
из буџета

Структура %

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ

30,993,715
438,940,285
214,811,285

6.6%
93.2%
45.6%

86,828,323
-

30,993,715
525,768,608
214,811,285

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

132,538,000

28.1%

-

132,538,000

87,588,000

18.6%

87,588,000

1,000,000

0.2%

1,000,000

2,500,000

0.5%

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од осигурања лица
Самодоприноси
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

6,000,000
500,000
300,000
50,000
500,000
50,000
50,000
24,000,000
10,000,000
71,323,285

2,500,000

1.3%
0.1%

6,000,000
500,000

0.1%

300,000

0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
5.1%
2.1%
15.1%

-

50,000
500,000
50,000
50,000
24,000,000
10,000,000
71,323,285
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713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске
управе

713422

Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од
вредности, по решењу Пореске
управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе

713611

Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714000
714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

714514

Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила

714543

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

714547

Накнада за загађивање животне средине

714549

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада

714552

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716000
716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
732140

733151

Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина

733152

Остали трансфери од Републике у корист нивоа општина

733154

Текући наменски трансфери од Републике у корист општине

733156

Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа
општина

733157

Текући трансфери градова у корист општина

733158

Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина

733252

Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист
нивоа општина

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

742000

20,000,000
30,008,000
3,000,000
13,065,285

200,000

5,000,000

50,000
8,450,000
5,500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
400,000
50,000
2,500,000
2,500,000
152,058,559
-

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733000

Година 2017.

741151

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

741511

Накнада за коришћење природних добара

741522

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741538

Допринос за уређивање грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Страна 9.
4.2%

30,008,000

0.6%

3,000,000

2.8%

13,065,285

0.0%

200,000

1.1%

5,000,000

0.0%
1.8%

50,000
-

1.2%

500,000

0.1%

500,000

0.1%

500,000

0.2%

1,000,000

0.1%

400,000

0.0%
0.5%

50,000
-

0.5%

2,500,000
2,500,000

32.3%

86,828,323

0.0%

451,000

32.3%

8,450,000
5,500,000

0.1%

0.0%
152,058,559

20,000,000

6.4%

451,000
86,377,323

238,886,882
451,000
451,000
238,435,882

9,500,000

9,500,000

26,000,000

26,000,000

1,500,000

39,304,000

40,804,000

7,000,000

17,849,495

24,849,495
-

104,058,559
4,000,000
72,070,441
50,100,000
2,500,000
100,000
39,000,000
2,500,000
6,000,000
10,258,000

22.1%
0.8%

104,058,559
29,223,828

15.3%

-

10.6%

-

0.5%

72,070,441
50,100,000
2,500,000

0.0%

100,000

8.3%

39,000,000

0.5%

2,500,000

1.3%
2.2%

33,223,828

6,000,000
-

10,258,000
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742155

Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
општинској својини који користе општине и индиректни корисници
буџетских средстава

742156

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа општина

742251

Општинске административне таксе

742252

Накнада за обавезни здравствени преглед биља

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742254

Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода
општина и градова

742255

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине

742351

Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице
локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним
лицима

2,000,000

Приходи од новчаних казни изречених прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том
поступку

700,000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина

745152

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

100,000
1,000,000
1,000,000

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
градова
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

920000

300,000

10,712,441
10,612,441

745151

911441

600,000

1,000,000

743351

910000

2,000,000

0.4%

2,000,000

0.6%

3,000,000
-

0.4%

2,000,000

0.0%
658,000

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима

900000

0.4%

0.0%

743324

745000

2,000,000
3,000,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743000

2,000,000

Број 16.

1,000,000
-

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ

439,940,285

3+7+8+9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

470,934,000

-

0.1%

658,000

0.1%

600,000

0.2%

-

0.1%

1,000,000
700,000

0.1%

300,000

2.3%

-

2.3%
0.0%

10,712,441
10,612,441
100,000

0.2%

-

0.2%

-

0.2%

1,000,000
1,000,000
1,000,000

0.0%

-

93.4%

86,828,323

100.0%

86,828,323

526,768,608
557,762,323

Члан 5.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
“Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и
то:
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

Средства из
буџета

Структура
%

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3
431,200,112

4
91.6%

5
8,109,000

6
439,309,112

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

108,987,000

23.1%

-

108,987,000

411

Плате и додаци запослених

78,324,000

16.6%

-

78,324,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14,524,000

3.1%

-

14,524,000

413

Накнаде у натури (превоз)

225,000

0.0%

-

225,000

414

Социјална давања запосленима

6,574,000

1.4%

-

6,574,000

415

Накнаде за запослене

3,580,000

0.8%

-

3,580,000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

5,610,000

1.2%

-

5,610,000

417

Посланички додатак;

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

150,000

0.0%

-

150,000

168,603,000

35.8%

2,109,000

170,712,000

35,206,000

7.5%

-

35,206,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 11.

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

5,451,000

1.2%

-

5,451,000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

12,490,000

2.7%

-

12,490,000

426

Материјал

18,050,000

3.8%

-

18,050,000

440

ОТПЛАТА КАМАТА

100,000

0.0%

-

100,000

441

Отплата домаћих камата;

50,000

0.0%

-

50,000

444

Пратећи трошкови задуживања

50,000

0.0%

-

50,000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

21,745,000

4.6%

-

21,745,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

8,819,000

1.9%

-

8,819,000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

12,926,000

2.7%

-

12,926,000

460
4631

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

65,305,000

13.9%

2,000,000

67,305,000

Текући трансфери осталим нивоима власти

46,151,000

9.8%

2,000,000

48,151,000

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

546,000

0.1%

-

546,000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

7,200,000

1.5%

-

7,200,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

11,408,000

2.4%

-

11,408,000

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

16,500,000

3.5%

2,000,000

18,500,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16,500,000

3.5%

2,000,000

18,500,000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

44,460,000

9.4%

2,000,000

46,460,000

481

Дотације невладиним организацијама;

35,990,000

7.6%

2,000,000

37,990,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

3,950,000

0.8%

-

3,950,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

3,520,000

0.7%

-

3,520,000

1,000,000

0.2%

-

1,000,000

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока;

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА

5,500,112

1.2%

-

5,500,112

49911

Стална резерва

2,500,112

0.5%

-

2,500,112

49912

Текућа резерва

3,000,000

0.6%

-

3,000,000

4,050,000

0.9%

-

4,050,000

93,356,000

19.8%

2,109,000

95,465,000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

38,733,888

8.2%

78,719,323

117,453,211

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

38,333,888

8.1%

78,719,323

117,053,211

511

Зграде и грађевински објекти;

31,278,888

6.6%

78,669,323

109,948,211

512

Машине и опрема;

6,890,000

1.5%

-

6,890,000

513

Остале некретнине и опрема;

15,000

0.0%

-

15,000

515

Нематеријална имовина

150,000

0.0%

50,000

200,000

540
543

ПРИРОДНА ИМОВИНА

400,000

0.1%

-

400,000

400,000

0.1%

-

400,000

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

1,000,000

0.2%

-

1,000,000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

1,000,000

0.2%

-

1,000,000

470,934,000

100.0%

86,828,323

557,762,323

Шуме и воде

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан 6.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, у износу од 557,762,323.00динара, финансирани из
свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Службени лист општине Мали Иђош

Глава

Година 2017.

Раздео

Страна 12.

Опис

1

2

4

3

6

7

8

1

01

Број 16.

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
јавна
средства

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

21010001

Функционисање скупштине

417
421
422
423
423
426
465

Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Накнаде одборницима
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

8,114,000

Функција 110:

8,114,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010001:

8,114,000

110
411
412
413
415
416

01

2,840,000

2,840,000

508,000
15,000
150,000

508,000
15,000
150,000

300,000

300,000

150,000
25,000
550,000
1,550,000
1,600,000
100,000
326,000

150,000
25,000
550,000
1,550,000
1,600,000
100,000
326,000

8,114,000

8,114,000
0

8,114,000

8,114,000
0

8,114,000

Изборна Комисија
21010001

Функционисање скупштине
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

160
416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

400,000

400,000

421
422
423
426
465

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

50,000
150,000
500,000
250,000
150,000

50,000
150,000
500,000
250,000
150,000

01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

1,500,000

Функција 160:

1,500,000

01

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010001:

1,500,000
0

1,500,000

0

1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000

Финансирање политичких активности
21010001

Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

110
481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 110:

1,200,000

1,200,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
01

01

01

01

01

2

21010002
411
412
413
414
415

1,200,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010001:

1,200,000
1,200,000

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

10,814,000

Свега за Програм 16:

10,814,000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

10,814,000

Свега за Главу 1:

10,814,000

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета

10,814,000

Свега за Раздео 1:

10,814,000

1,200,000
0

1,200,000

1,200,000
0

1,200,000

10,814,000
0

10,814,000

0

10,814,000

10,814,000

10,814,000
0

10,814,000

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

5,550,000

5,550,000

993,000
10,000
50,000
150,000

993,000
10,000
50,000
150,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

1,000,000

1,000,000

421
422
423
426
465

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

10,000
500,000
1,000,000
50,000
638,000

10,000
500,000
1,000,000
50,000
638,000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

9,951,000

9,951,000

Функција 111:

9,951,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010002:

9,951,000

01

01

01

01

2101

Функција 110:

Страна 13.

Функционисање извршних органа
111

01

1,200,000

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
2101

3

Година 2017.

Приходи из буџета

9,951,000

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

9,951,000

Свега за Програм 16:

9,951,000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

9,951,000

Свега за Главу 1:

9,951,000

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета

9,951,000

Свега за Раздео 2:

9,951,000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0

9,951,000

9,951,000
0

9,951,000

9,951,000
0

9,951,000

0

9,951,000

0

9,951,000

9,951,000

9,951,000

Страна 14.

Година 2017.
21010002

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

Функционисање извршних органа
111
411
412
413
414
415

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

4,700,000

4,700,000

850,000
10,000
400,000
500,000

850,000
10,000
400,000
500,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

400,000

400,000

421
422
423
424
426
465

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

100,000
300,000
1,500,000
200,000
100,000
510,000

100,000
300,000
1,500,000
200,000
100,000
510,000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

9,570,000

Функција 111:

9,570,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010002:

9,570,000

01

9,570,000

9,570,000
0

9,570,000

9,570,000
0

9,570,000

Подршка раду извршних органа власти и
скупштине

21010003
111
411
412
413
414
415

Скупштинска служба
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

2,610,000

2,610,000

467,000
20,000
300,000
350,000

467,000
20,000
300,000
350,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

50,000

50,000

421
422
426
465

Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

50,000
100,000
150,000
300,000

50,000
100,000
150,000
300,000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

4,397,000

Функција 111:

4,397,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 21010003:

4,397,000

01

01

01

01

4,397,000

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

13,967,000

Свега за Програм 16:

13,967,000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

13,967,000

Свега за Главу 1:

13,967,000

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета

13,967,000

Свега за Раздео 3:

13,967,000

4,397,000
0

4,397,000

4,397,000
0

4,397,000

13,967,000
0

13,967,000

13,967,000
0

13,967,000

0

13,967,000

13,967,000

Број 16.
4

Службени лист општине Мали Иђош

412
413
414
415
421
426
465
512
01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

2,560,000

Функција 330:

2,560,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020004:

2,560,000

0602
4

1

0602-0004
330
411

01

01

01

01

5

1
0602

5

1

Година 2017.

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ
Oпштинско правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема

1

0602-0001
130
411
412
413
414
415

1,600,000

1,600,000

310,000
50,000
50,000
150,000
50,000
60,000
170,000
120,000

310,000
50,000
50,000
150,000
50,000
60,000
170,000
120,000

2,560,000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

2,560,000

Свега за Програм 15:

2,560,000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

2,560,000

Свега за Главу 1:

2,560,000

Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета

2,560,000

Свега за Раздео 4:

2,560,000

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

Страна 15.

2,560,000
0

2,560,000

2,560,000
0

2,560,000

2,560,000
0

2,560,000

0

2,560,000

2,560,000

2,560,000
0

2,560,000

20,467,000

20,467,000

3,794,000
10,000
3,100,000
1,200,000

3,794,000
10,000
3,100,000
1,200,000

2,000,000

2,000,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

421
422
423
424
425
426
465
482
483

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

13,216,000
700,000
16,100,000
200,000
2,000,000
7,700,000
3,050,000
3,500,000
3,500,000

13,216,000
700,000
16,100,000
200,000
2,000,000
7,700,000
3,050,000
3,500,000
3,500,000

484

Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока

1,000,000

1,000,000

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1,000,000
500,000

1,000,000
500,000

Страна 16.

Година 2017.
01

01

5

1

83,037,000
83,037,000

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

1,100,000

Функција 170:

1,100,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020003:

1,100,000
1,100,000

412
413
414
415
421
426
465
01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

2,740,000

Функција 330:

2,740,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020005:

2,740,000

01

0602-0006
133
411
412
413
414
415

Инспекцијски послови
Остале опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
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83,037,000
0

83,037,000

83,037,000
0

50,000
50,000
1,000,000

Заштитник грађана
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

0602-0005
411

1

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020001:

01

330

5

83,037,000

441
444
611

01

1

83,037,000

Функција 130:

Сервисирање јавног дуга
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима

0602-0003
170

5

Службени лист општине Мали Иђош

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

83,037,000

50,000
50,000
1,000,000
1,100,000
0

1,100,000

1,100,000
0

1,100,000

1,600,000

1,600,000

310,000
50,000
200,000
250,000
100,000
60,000
170,000

310,000
50,000
200,000
250,000
100,000
60,000
170,000

2,740,000

2,740,000
0

2,740,000

2,740,000
0

2,740,000

2,780,000

2,780,000

500,000
30,000
100,000
200,000

500,000
30,000
100,000
200,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

200,000

200,000

421
422
423
426
465

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

200,000
150,000
150,000
200,000
320,000

200,000
150,000
150,000
200,000
320,000

01

Извори финансирања за функцију 133:
Приходи из буџета

4,830,000

Функција 133:

4,830,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0006:
Приходи из буџета

4,830,000

01

4,830,000
0

4,830,000

4,830,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за програмску активност 06020006:

5

1

481
01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

400,000

Функција 130:

400,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020007:

400,000

01

1

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

1,148,000

Функција 330:

1,148,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020008:

1,148,000

01

1

0602-0009
112
####
01

01

5

1

0602-0010
112
####
01

01

5

1

400,000

412
426
465

411

0602-0013
130
411
412
413

Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва

4,830,000

400,000
400,000
0

400,000

400,000
0

400,000

859,000

154,000
20,000
115,000

154,000
20,000
115,000

1,148,000

1,148,000
0

3,000,000
3,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020009:

3,000,000
3,000,000

0

2,500,112

Функција 112:

2,500,112

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020010:

2,500,112
2,500,112

1,148,000

3,000,000
3,000,000
0

3,000,000

3,000,000
0

2,500,112

Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета

1,148,000

1,148,000

3,000,000

Функција 112:

Администрирање изворних прихода
локалне самоуправе
Локална пореска администрација
Oпште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

0

859,000

Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета

Стална буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Стална резерва
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400,000

Програмска активност: Правна помоћ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

0602-0008
330

5

4,830,000

Функционисање националних савета
националних мањина
Опште јавне услуге
Дотације невладиним организацијама

0602-0007
130

5

Година 2017.

3,000,000

2,500,112
2,500,112
0

2,500,112

2,500,112
0

2,500,112

2,527,000

2,527,000

453,000
30,000

453,000
30,000

Страна 18.

Година 2017.

1

150,000
150,000

150,000
150,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

200,000

200,000

421
422
423
426
465

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

50,000
50,000
1,000,000
150,000
291,000

50,000
50,000
1,000,000
150,000
291,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

5,051,000

Функција 130:

5,051,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0013:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020013:

5,051,000

1

1

0

5,051,000

50,000
150,000
100,000
100,000
200,000

01

Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета

600,000

600,000

Функција 220:

600,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0014:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 06020014:

600,000
600,000

0

600,000

600,000
0

600,000

512

Куповина опреме за информатику
Опште јавне услуге
Машине и опрема

880,000

880,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

880,000

880,000

880,000

880,000

01

Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602П1:
Приходи из буџета

880,000

880,000

Свега за пројекат 0602-П1:

880,000

880,000

0602-П1

Опремање канцеларија
Опште јавне услуге

0602-П2
130

5

5,051,000

50,000
150,000
100,000
100,000
200,000

130

5

5,051,000

422
423
424
425
426

01

1

5,051,000

5,051,000
0

Ванредне ситуације
Цивилна одбрана
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

0602-0014
220

5

Број 16.

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

01

5

Службени лист општине Мали Иђош

414
415

512

Машине и опрема

800,000

800,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

800,000

800,000

800,000

800,000

01

Функција 130:
Извори финансирања за пројекат 0602П2:
Приходи из буџета

800,000

800,000

Свега за пројекат 0602-П2:

800,000

800,000

Набавка путничког возила
Опште јавне услуге

0602-П3
130
512

Машине и опрема

4,000,000

4,000,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

4,000,000

4,000,000

Функција 130:

4,000,000

4,000,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
01

01

5

1

1101

5

1

1101-0001

1

110,086,112

Свега за Програм 15:

110,086,112

0

110,086,112

15,000,000

1,999,495

16,999,495

1,999,495

15,000,000
1,999,495

1,999,495

16,999,495

1,999,495

15,000,000
1,999,495

1,999,495

16,999,495

Функција 620:

15,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 11010001:

110,086,112

15,000,000

15,000,000

Спровођење урбанистичких и просторних
планова

1101-0002

412
421
422
423
426
465

Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

01

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

7,850,000

Функција 660:

7,850,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11010002:

7,850,000

800,000

800,000

150,000
50,000
100,000
5,700,000
50,000
1,000,000

150,000
50,000
100,000
5,700,000
50,000
1,000,000

7,850,000

7,850,000
0

7,850,000

7,850,000
0

7,850,000

425
511

Управљање грађевинском земљиштем
Стамбени развој
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

3,500,000
2,500,000

3,500,000
2,500,000

01

Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета

6,000,000

6,000,000

Функција 610:

6,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1101-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11010003:

6,000,000

1101-0003
610

01

1

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

15,000,000

01

5

4,000,000

01
07

411

1

4,000,000

4,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

660

5

4,000,000

511

01
07

Страна 19.

Свега за пројекат 0602-П3:

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти

620

5

Година 2017.

Извори финансирања за пројекат 0602П3:
Приходи из буџета

1101-0004
610
425
511

Социјално становаање
Стамбени развој
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 610:

6,000,000

500,000
500,000

0

6,000,000

6,000,000
0

6,000,000

500,000
500,000

Страна 20.

Година 2017.
01

01

01
07

5

1

1102

5

1

1102-0001
640
421
4512

01

01

5

1

423
4511
4512

01

01

1

1,000,000

Функција 610:

1,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1101-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11010004:

1,000,000
1,000,000

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

29,850,000

Свега за Програм 1:

29,850,000

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ЈП "КОМУНАЛ"
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета

Број 16.
1,000,000
0

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

1,999,495

29,850,000
1,999,495

1,999,495

31,849,495

5,500,000

5,500,000

1,000,000

1,000,000

6,500,000

Функција 640:

6,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020001:

6,500,000
6,500,000

6,500,000
0

6,500,000

6,500,000
0

6,500,000

Одржавање јавних зелених површина
Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту

1102-0002
660

5

Службени лист општине Мали Иђош

Приходи из буџета

Услуге по уговору

4,500,000

4,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

5,500,000

5,500,000

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:

5,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020002:

5,500,000
5,500,000

0

5,500,000

5,500,000
0

5,500,000

Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

1102-0003

Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту

660
423
4512

01

01

Услуге по уговору
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

3,500,000

3,500,000

500,000

500,000

4,000,000

4,000,000

Функција 660:

4,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020003:

4,000,000
4,000,000

0

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000

Број 16.
5

1

Службени лист општине Мали Иђош

423
4512

01

01

1

4512

01

01

1

4512

01

01

1

4512

01

01

1102-0008

200,000

200,000

2,200,000

2,200,000

Функција 660:

2,200,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020004:

2,200,000
2,200,000

0

2,200,000

2,200,000
0

2,200,000

Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

500,000

Функција 660:

500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020005:

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
0

500,000

500,000
0

500,000

Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

500,000

Функција 660:

500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020006:

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
0

500,000

500,000
0

500,000

Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту
423

1

2,000,000

Производња и дистрибуције топлотне
енергије

1102-0007
660

5

2,000,000

Одржавање гробаља и погребне услуге

1102-0006
660

5

Услуге по уговору
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

Уређивање, одржавање и коришћење
пијаца

1102-0005
660

5

Страна 21.

Зоохигијена
Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту

1102-0004
660

5
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Услуге по уговору
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

8,500,000

8,500,000

1,000,000

1,000,000

9,500,000

Функција 660:

9,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020007:

9,500,000

Управљање и снабдевање водом за пиће

9,500,000

9,500,000
0

9,500,000

9,500,000
0

9,500,000

Страна 22.
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4511
4512

01

01

5

1

660
423
4511
4512

01

01

01

1

1501

5

1

1501-0001

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

Функција 630:

3,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0008:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020008:

3,000,000
3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

Услуге по уговору

1,500,000

1,500,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

2,000,000

Функција 660:

2,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0009:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 11020009:

2,000,000
2,000,000

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

33,700,000

Свега за Програм 2:

33,700,000

2,000,000
0

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

0

33,700,000

33,700,000

423
465

2,500,000
300,000

2,500,000
300,000

01

Извори финансирања за функцију 474:
Приходи из буџета

2,800,000

2,800,000

Функција 474:

2,800,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 15010001:

2,800,000

01

1

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
КЛЕР
Вишенаменски развојни пројекти
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и трансфери

474

5

Број 16.

Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице
неквалификованих на другом месту

1102-0009

5

Службени лист општине Мали Иђош

Водоснабдевање

630

0

2,800,000

2,800,000

2,800,000

0

2,800,000

1,500,000

1,500,000

3,000,000

Мере активне политике запошљавања
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада

1501-0002
410
423

Услуге по уговору

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

01
07

850,000

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,350,000

Функција 410:

2,350,000

850,000

1,500,000

2,350,000
1,500,000

1,500,000

3,850,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
01
07

5

1

1501-0003
410
4512

01

01

01
07

5

1

0101

5

1

0101-0001
420
423
424
426
4631
481
01

01

5

1

0101-0002
420
423
4511
4512

01

01

01
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Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 15010002:
Подстицаји за развој предузетништва
Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

2,350,000

2,350,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1501-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 15010003:

1,000,000
1,000,000

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

6,150,000

Свега за Програм 3:

6,150,000

28,140,000

Функција 420:

28,140,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 01010001:

28,140,000
28,140,000

3,850,000

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

1,500,000

6,150,000
1,500,000

1,500,000

7,650,000

22,000,000
1,500,000
600,000
700,000
3,340,000
28,140,000
0

28,140,000

28,140,000
0

28,140,000

570,000

570,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,570,000

2,570,000

Функција 420:

2,570,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 01010002:

2,570,000

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета

1,500,000

22,000,000
1,500,000
600,000
700,000
3,340,000

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

2,350,000
1,500,000

1,000,000
1,000,000

Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Услуге по уговору

1,500,000

1,000,000

Функција 410:

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Текући трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

Страна 23.

2,570,000

30,710,000

0

2,570,000

2,570,000
0

2,570,000

30,710,000

Страна 24.

Година 2017.
07

Службени лист општине Мали Иђош

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 5:

5

1

30,710,000

Број 16.
0

0

0

30,710,000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
5

1

Управљање заштитом животне средине

0401-0001

Заштита животне средине
некласификована на другом месту

560
423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

600,000

Функција 560:

600,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 04010001:

600,000

01

5

1

423
424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

500,000

Функција 560:

500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 04010002:

500,000

600,000
0

600,000

200,000
300,000

500,000

200,000
300,000
500,000
0

500,000

500,000
0

500,000

Заштита биљног и животињског света и
крајолика
423
424
543

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Шуме и воде

01

Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета

1,000,000

Функција 540:

1,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 04010003:

1,000,000

01

1

600,000

Заштита природе

0401-0003
540

5

600,000
0

Заштита животне средине
некласификована на другом месту

01

1

600,000

200,000
400,000

Праћење квалитета елемената животне
средине

0401-0002
560

5

200,000
400,000

300,000
300,000
400,000

1,000,000

423
424

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета

400,000

Функција 520:

400,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 04010004:

400,000

0401-0004
520

01

300,000
300,000
400,000
1,000,000
0

1,000,000
0

200,000
200,000

400,000

1,000,000

1,000,000

200,000
200,000
400,000
0

400,000

400,000
0

400,000

Број 16.
5

1

Службени лист општине Мали Иђош

423
424

Управљање комуналном отпадом
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

800,000

Функција 510:

800,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 04010005:

800,000

0401-0005

01

5

1

510
4511
4512

01

01

01

1

0701

5

1

0701-0001

800,000

400,000
400,000
800,000
0

800,000

800,000
0

800,000

3,419,000

3,419,000

5,326,000

5,326,000

8,745,000

Функција 510:

8,745,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 04010006:

8,745,000
8,745,000

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

12,045,000

Свега за Програм 6:

12,045,000

8,745,000
0

8,745,000

8,745,000
0

8,745,000

12,045,000
0

12,045,000

600,000

600,000

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

600,000

600,000

Функција 450:

600,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 07010001:

600,000

600,000

600,000
0

600,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

3,000,000

2,000,000
3,000,000

3,000,000

5,000,000

3,000,000

2,000,000
3,000,000

3,000,000

5,000,000

511
01
07

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,000,000

01
07

Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 0701-П1:

2,000,000

451

0

600,000

Изградња саобраћајница у улицама
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

0701-П1
247

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета

511

01

1

400,000
400,000

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ЈП"КОМУНАЛ"
Управљање саобраћајем
Саобраћај
Зграде и грађевински објекти

450

5

Страна 25.

Управљање осталим врстама отпада
"Регинална депонија" доо Суботица
Управљање отпадом

0401-0006

5

Година 2017.

2,000,000

2,000,000

Страна 26.
5

1

Година 2017.
0701-П2

511

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

3,500,000

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

3,500,000

451
248

13

01
13

5

1

1

5,300,000

5,300,000

5,300,000

8,800,000

3,500,000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

3,500,000
5,300,000

5,300,000

511

СЊанација и ојачање коловозног застора
у улици Народног Фронта, ЈНА и Јожеф
Азиле у Фекетићу
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

1,748,888

6,995,551

8,744,439

01
07

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

6,995,551

1,748,888
6,995,551

1,748,888

6,995,551

8,744,439

01
07

Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701П3:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

6,995,551

1,748,888
6,995,551

Свега за пројекат 0701-П3:

1,748,888

6,995,551

8,744,439

423

Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Саобраћај
Услуге по уговору

2,500,000

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

2,500,000

Функција 450:

2,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 07010002:

2,500,000

0701-П3

0701-0002

1,748,888

1,748,888

2,500,000

423

Управљање јавним паркиралиштима
Саобраћај
Услуге по уговору

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

500,000

Функција 450:

500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 07010003:

500,000

0701-0003

01

1

3,500,000

3,500,000

8,800,000

450

5

Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701П2:
Приходи из буџета

8,800,000

5,300,000

01

1

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

5,300,000

3,500,000

450

5

Број 16.

Свега за пројекат 0701-П2:

451

5

Службени лист општине Мали Иђош

Кружне раскрснице са двосмерним
саобраћајним прикључком са локалног
пута државни пут првог реда
(магистрални пут)

2,500,000
2,500,000
0

2,500,000
0

500,000

500,000

2,500,000

2,500,000

500,000
500,000
0

500,000

500,000
0

500,000

423

Јавни градски и приградски превоз
путника
Саобраћај
Услуге по уговору

2,500,000

2,500,000

01

Извори финансирања за функцију 450:
Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000

0701-0004
450

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

01

01
07
13

5

1

2002

5

1

2002-0001
912
4631
4632

01

01

01

5

1

0901-0001

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,500,000

0

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

9,995,551

13,348,888
9,995,551

5,300,000

5,300,000

15,295,551

28,644,439

13,348,888

Свега за Програм 7:

13,348,888

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
И ВАСПИТАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

29,551,000

29,551,000

546,000

546,000

Функција 912:

30,097,000

Извори финансирања за Програмску
активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 20020001:

30,097,000

30,097,000

30,097,000

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

30,097,000

Свега за Програм 9:

30,097,000

01
07

0

01
07

Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 2002-П1:

0

01
07

5

2,500,000

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

912

0901

Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 07010004:

511

2002-П1

1

Страна 27.

2,500,000

Замена дотрајале столарије на
објектуОсновне школе "Ади Ендре" у
Малом Иђошу
Основно образовање
Зграде и грађевински објекти

1

5

Година 2017.

Функција 450:

30,097,000
0

30,097,000
0

30,097,000

0

30,097,000

1,305,692

1,305,692

1,305,692

0
1,305,692

1,305,692

1,305,692

1,305,692

0
1,305,692

1,305,692

1,305,692

1,305,692

30,097,000
1,305,692

1,305,692

31,402,692

30,097,000

0

0

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

30,097,000

Свега за Програм 9:

30,097,000

30,097,000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална заштита неквалификована на
другом месту

090
4631
472
01

Текући трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

5,000,000
4,500,000

5,000,000
4,500,000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

9,500,000

9,500,000

Страна 28.

Година 2017.

01

5

1

09010001

4631
472
01
07

01
07

1

01

01

9,500,000

0

9,500,000

Функција: Социјална заштита
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

5,500,000
5,500,000

2,000,000
2,000,000

7,500,000
7,500,000

4,000,000

11,000,000
4,000,000

4,000,000

15,000,000

4,000,000

11,000,000
4,000,000

4,000,000

15,000,000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,000,000

Функција 090:

11,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 09010001:

11,000,000

11,000,000

Текући трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

200,000
200,000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

400,000

Функција 090:

400,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 09010002:

400,000

200,000
200,000
400,000
0

400,000

400,000

400,000

0

400,000

2,000,000

7,000,000

2,000,000

5,000,000
2,000,000

2,000,000

7,000,000

2,000,000

5,000,000
2,000,000

2,000,000

7,000,000

Социјална заштита неквалификована на
другом месту
481

Дотације невладиним организацијама

5,000,000

01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

5,000,000

Функција 090:

5,000,000

01
07

1

9,500,000

Подршка социо-хуманитарним
организацијама

0901-0003
090

5

9,500,000

9,500,000

Социјална заштита неквалификована на
другом месту
4631
481

1

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 09010001:

Број 16.
0

Прихватилишта и друге врсте смештаја

0901-0002
090

5

9,500,000

Превоз ђака и студената
090

5

Службени лист општине Мали Иђош

Функција 090:

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 09010003:

5,000,000

5,000,000

Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

0901-0004

Социјална заштита неквалификована на
другом месту

090
4631
01

Текући трансфери осталим нивоима власти

2,500,000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

2,500,000

Функција 090:

2,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0004:

2,500,000
2,500,000
0

2,500,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
01

5

1

Дотације невладиним организацијама

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

2,100,000

Функција 090:

2,100,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 09010005:

2,100,000

4631
472

01

01

1

4631
481
01

01

01
07

1801

5

1

1801-0001

2,500,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000
2,100,000
0

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

Текући трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
(Исхрана, смештај ученика и студената,
студентске и ученичке награде)
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000

6,500,000

6,500,000

9,000,000

Функција 090:

9,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 09010006:

9,000,000
9,000,000

9,000,000
0

9,000,000

9,000,000
0

9,000,000

Социјална заштита неквалификована на
другом месту

090

1

0

Подршка старим лицима и/или особама
са инвалидитетом

0901-0007

5

2,500,000

Подршка деци и породица са децом
Социјална заштита неквалификована на
другом месту

0901-0006
090

5

2,500,000

481

01

1

Страна 29.

2,500,000

Активности Црвеног крста
Социјална заштита неквалификована на
другом месту

0901-0005
090

5

Година 2017.

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 09010004:

Текући трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама

200,000
200,000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

400,000

Функција 090:

400,000

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 09010007:

400,000
400,000

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

39,900,000

Свега за Програм 11:

39,900,000

200,000
200,000
400,000
0

400,000

400,000
0

400,000

6,000,000

39,900,000
6,000,000

6,000,000

45,900,000

ПРОГРАМ 12: ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здраствене заштите
Услуге јавног здравства

740
464

01

Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

6,500,000

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета

6,500,000

Функција 740:

6,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0001:

6,500,000

6,500,000
0

6,500,000

Страна 30.

Година 2017.
01

5

1

464

01

01

1

464

01

01

1

5

1

1201-0002

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета

500,000

Функција 740:

500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 18010002:

500,000
500,000

Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

6,500,000

500,000

500,000
0

500,000

500,000
0

500,000

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета

200,000

200,000

Функција 740:

200,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 18010003:

200,000

200,000
200,000

800,000

25,732,000

26,532,000

25,732,000

800,000
25,732,000

25,732,000

26,532,000

25,732,000

800,000
25,732,000

25,732,000

26,532,000

25,732,000

8,000,000
25,732,000

25,732,000

33,732,000

800,000

01
07

Функција 740:
Извори финансирања за пројекат 1801П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 1801-П1:

800,000

800,000

800,000

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

8,000,000

Свега за Програм 12:

8,000,000

481

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
КУД
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама

8,200,000

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

8,200,000

Функција 820:

8,200,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0002:
Приходи из буџета

8,200,000

01

200,000

0

01
07

820

0

200,000

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

01
07

1201

0

500,000

511

740

1

Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

Реконструкција крова зграде Дома
здравља
Услуге јавног здравства
Зграде и грађевински објекти

1801-П1

5

6,500,000

6,500,000

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Услуге јавног здравства

1801-0003
740

5

Број 16.

6,500,000

Мртвозорство
Услуге јавног здравства

1801-0002
740

5

Службени лист општине Мали Иђош

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 18010001:

8,200,000
8,200,000
0

8,200,000

8,200,000

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за Програмску активност 12010002:

5

1

0

8,200,000

481

3,500,000

3,500,000

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

3,500,000

3,500,000

Функција 820:

3,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 12010002:

3,500,000

01

1

8,200,000

Страна 31.

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Друштвене и хуманитарне организације
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама

1201-0002
820

5

Година 2017.

1201-0003
820
425

Унапређење система учувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање

3,500,000

3,500,000

3,500,000
0

3,500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

481

Дотације невладиним организацијама Верске заједнице

511

Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

2,500,000

Функција 820:

2,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 12010003:

2,500,000

01

0

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"
5

1

Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања

1201-0004
830
423
4511
4512

01

01

5

1

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору

1,200,000

1,200,000

800,000

800,000

150,000

150,000

2,150,000

2,150,000

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:

2,150,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 12010004:

2,150,000
2,150,000

481

Унапређење јавног информисања на
језицима националних мањина
Услуге емитовања и штампања
Дотације невладиним организацијама

01

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

400,000

Функција 830:

400,000

1201-0005
830

01

0

2,150,000
0

400,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0005:
Приходи из буџета

400,000

Свега за Програмску активност 1201-

400,000

2,150,000

2,150,000

400,000
400,000
0

400,000

400,000
0

400,000
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0005:

5

1

1201-0006
830
423
481

01

01

01

5

1

1301

5

1

1301-0001

200,000

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

400,000

400,000

Функција 830:

400,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 12010006:

400,000
400,000

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета

17,150,000

Свега за Програм 13:

17,150,000

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

7,500,000

Функција 810:

7,500,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 13010001:

7,500,000

0

400,000

400,000
0

400,000

17,150,000
0

7,500,000

7,500,000

465
481

Подршка предшколском и школском
спорту
Услуге рекреације и спорта
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

550,000

Функција 810:

550,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 13010002:

550,000

1301-0002

01

1

200,000

481

810

5

200,000

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама

01

1

200,000

Дотације невладиним организацијама Верске заједнице

17,150,000

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

810

5

Унапређење јавног информисања особа
са инвалидитетом
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору

550,000

421
425
511
01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

1,000,000

Функција 810:

1,000,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 13010003:

1,000,000

810

01

7,500,000
0

0

7,500,000

400,000
150,000
550,000
0

550,000

550,000
0

500,000
200,000
300,000

1,000,000

7,500,000

7,500,000

400,000
150,000

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

1301-0003

7,500,000

550,000

500,000
200,000
300,000
1,000,000
0

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Број 16.
5

1

Службени лист општине Мали Иђош

1

511
07

Извори финансирања за функцију 810:
Донације од осталих нивоа власти
0

01
07

Функција 810:
Извори финансирања за пројекат 1301П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 1301-П1:

0

481
01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

2,100,000

Функција 810:

2,100,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 13010004:

2,100,000

01

1

1

15,600,954

15,600,954

15,600,954

15,600,954

0
15,600,954

15,600,954

15,600,954

2,100,000

2,100,000

2,100,000
2,100,000
0

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

Награде запосленима и остали посебни
расходи

600,000

600,000

422
426
465

Трошкови путовања
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

150,000
50,000
60,000

150,000
50,000
60,000

01

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета

860,000

Функција 860:

860,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 13010005:

860,000

01
07

5

15,600,954

416

01

1

15,600,954

Спровођење омладинске политике
Канцеларија за младе
Рекреација, спорт, култура и вере,
неквалификоване на другом месту

1301-0005

860

5

15,600,954

0

Функционисање локалних спортских
установа
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама

1301-0004
810

5

Страна 33.

Изградња трибина на објекти за спорт и
физичку културу-фудбалски стадион
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти

1301-П1
810

5
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860,000

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

12,010,000

Свега за Програм 14:

12,010,000

511

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Пројекат термоизолације зграде
Скупштине општине
Истраживање и развој - Гориво и енергија
Зграде и грађевински објекти

1,500,000

01

Извори финансирања за функцију 483:
Приходи из буџета

1,500,000
1,500,000

01

Функција 483:
Извори финансирања за пројекат 0501П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0501-П1:

1,500,000

0501
0501-П1
483

860,000
0

860,000

860,000
0

860,000

15,600,954

12,010,000
15,600,954

15,600,954

27,610,954

1,500,000
1,500,000
0

1,500,000

1,500,000

1,500,000
0

1,500,000

Страна 34.
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511

Пројекат термоизолације зграде Дома
здравља "Др Мартон Шандор"
Истраживање и развој - Гориво и енергија
Зграде и грађевински објекти

01
07

Извори финансирања за функцију 483:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

500,000

01
07

Функција 483:
Извори финансирања за пројекат 0501П2:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за пројекат 0501-П2:

500,000

0501-П2
483

01
07

01
07
13

500,000

14,072,000

13,572,000

500,000
13,572,000

13,572,000

14,072,000

13,572,000

500,000
13,572,000

13,572,000

14,072,000

13,572,000

2,000,000
13,572,000

13,572,000

15,572,000

72,900,000

345,047,000
72,900,000

5,300,000

5,300,000

78,200,000

423,247,000

72,900,000

345,047,000
72,900,000

5,300,000

5,300,000

78,200,000

423,247,000

500,000

2,000,000

Свега за Програм 17:

2,000,000

345,047,000

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Главу 1:

13,572,000

500,000

Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

Број 16.

345,047,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01
07

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Раздео 5:

5

4
0602

5

4

0602-0002
130
411
412
414

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима

345,047,000

345,047,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

421
422
423
424
425
426
465
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема

01
07

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

39,653,000

Функција 130:

39,653,000

01
07

Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 06020002:

7,743,000

7,743,000
1,487,000
1,141,000
200,000
10,650,000
865,000
5,391,000
1,451,000
5,200,000
4,225,000
1,100,000
200,000

1,487,000
1,141,000
200,000

128,000

128,000

39,653,000
128,000

128,000

39,781,000

128,000

39,653,000
128,000

128,000

39,781,000

39,653,000

39,653,000

10,650,000
865,000
5,519,000
1,451,000
5,200,000
4,225,000
1,100,000
200,000

Број 16.
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Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

39,653,000

Свега за Главу 4:

39,653,000

Страна 35.

128,000

39,653,000
128,000

128,000

39,781,000

128,000

39,653,000
128,000

128,000

39,781,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01
07

5

5

5
5

5
5

Свега за Раздео 5:

39,653,000

421
422
423
424
426
465
512
01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

540,000

Функција 473:

540,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 15020001:

540,000

1502
1502-0001

01

5

39,653,000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема

473

5

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

20,000
50,000
350,000
50,000
20,000
10,000
40,000

540,000

421
422
423
426

Промоција туристичке понуде
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

140,000

Функција 473:

140,000

Извори финансирања за Програмску
активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 15020002:

140,000

1502-0002
473

01

01

20,000
50,000
350,000
50,000
20,000
10,000
40,000
540,000
0

540,000
0

10,000
30,000
50,000
50,000

140,000

Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета

680,000

Свега за Главу 5:

680,000

540,000

540,000

10,000
30,000
50,000
50,000
140,000
0

140,000

140,000
0

140,000

0

680,000

0

680,000

680,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01

5
5

3
3

1201

5

3

1201-0001
820
411
412

Приходи из буџета

680,000

Свега за Раздео 5:

680,000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа
културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца

680,000

1,060,000

1,060,000

198,000

198,000

Страна 36.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

414

Социјална давања запосленима

Број 16.

285,000

285,000

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

10,000

10,000

421
422
423
424
425
426
465
511
512
513
515

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

525,000
40,000
2,895,000
100,000
40,000
165,000
145,000
400,000
150,000
15,000
150,000

50,000

525,000
40,000
3,376,000
100,000
40,000
165,000
145,000
400,000
150,000
15,000
200,000

50,000

6,178,000
50,000

481,000

481,000

531,000

6,709,000

50,000

6,178,000
50,000

481,000

481,000

531,000

6,709,000

50,000

6,178,000
50,000

481,000

481,000

531,000

6,709,000

50,000

6,178,000
50,000

481,000

481,000

531,000

6,709,000

01
04
08

01
04
08

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца
Функција 820:
Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

01
04
08

6,178,000

6,178,000

6,178,000

Донације од невладиних организација и
појединаца
Свега за Програмску активност 12010001:
Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца
Свега за Главу 3:

481,000

6,178,000

6,178,000

6,178,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01
04
08

5

2

5

2

2001

5

2

2001-0001
911
411
412
414
415

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од невладиних организација и
појединаца
Свега за Раздео 5:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЕТАР
ПАН"
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни
расходи

421
422
423
424
425
426
465
482
483

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

6,178,000

6,178,000

23,188,000

23,188,000

4,350,000
798,000
480,000

4,350,000
798,000
480,000

250,000

250,000

4,100,000
265,000
650,000
250,000
450,000
3,850,000
2,353,000
450,000
20,000

4,100,000
265,000
650,000
250,000
450,000
3,850,000
2,353,000
450,000
20,000
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Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета

42,084,000

Функција 911:

42,084,000

Извори финансирања за Програмску
активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 20010001:

42,084,000

01

5

Година 2017.

511
512

430,000
200,000

42,084,000

430,000
200,000
42,084,000
0

42,084,000

42,084,000
0

42,084,000

Адаптација и реконструкција објеката
Предшколске установе “Петар Пан“
Ловћенац
Предшколско образовање

2
2001-П1
911
511

Зграде и грађевински објекти

5,163,631

5,163,631

07

Извори финансирања за функцију 911:
Донације од осталих нивоа власти

5,163,631

5,163,631

0

5,163,631

5,163,631

07

Функција 911:
Извори финансирања за пројекат 2001П1:
Донације од осталих нивоа власти

5,163,631

5,163,631

Свега за пројекат 2001-П1:

0

5,163,631

5,163,631

5,163,631

42,084,000
5,163,631

5,163,631

47,247,631

5,163,631

42,084,000
5,163,631

5,163,631

47,247,631

50,000
80,997,323

433,642,000
50,000
80,997,323

481,000

481,000

5,300,000

5,300,000

86,828,323

520,470,323

50,000
80,997,323

470,934,000
50,000
80,997,323

481,000

481,000

5,300,000

5,300,000

86,828,323

557,762,323

01
07

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

42,084,000

Свега за Главу 2:

42,084,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01
07

01
04
07
08
13

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

42,084,000

Свега за Раздео 5:

42,084,000

Извори финансирања за Раздео 5 :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Раздео 5:

01
04
07
08
13

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и
појединаца
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

433,642,000

433,642,000

470,934,000

470,934,000

Члан 7.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном
листу општине Мали Иђош“ а примењује се од 01. јануара 2017.године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-1/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
МАЛИ ИЂОШ
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Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

146.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), и члана 77.,78. и 79. Закона о буџетском систему («Сл.гласникРС», број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, и 142/2014), члана 32. став1. тачка 2.Закона
о локалној самоуправи («Сл. ГласникРС», број 129/07) и члана 12. став 1. тачка 3. Статута општине
МалиИђош («Службени лист општине МалиИђош», број 13/2008), а на предлог Општинског већа
Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 02.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи, примања и пренета средства из претходне године, као и извршени
текући расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за 2016.годину износе:

у 000
динара

Опис

Укупни остварени приходи и примања, са пренетим
1 средствима (буџет са наменским подрачунима)
365,789,687
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
2 нефинансијске имовине (буџет са наменским подрачунима) 334,795,972
Разлика између укупних прихода и примања и укупно
3 извршених расхода и издатака (1-2)
30,993,715
Неутрошена средства остварена од Примања од задуживања
од пословних банака у замљи
Вишак прихода и примања - суфицит за пренос у наредну
годину
30,993,715
Члан 2.
У завршном рачуну буџета општине Мали Иђош за 2016. годину ( у даљњем тесксту:завршни
рачун), у консолидованом Билансу стања на дан 31. децембар 2016.године (Образац 1) утврђена је
укупно актива у износу од 1.892.040 хиљада динара и укупно пасива у износу од 1.892.040 хиљада
динара.
Образац 1
(У хиљадама
динара)

Ознака
ОП

1

Број
конта

Опис

2

3

АКТИВА

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)

Бруто

Исправка
вредности

Нето
(5 - 6)

4

5

6

7

Износ текуће године
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Страна 39.

1001

000000

НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1002 + 1020)

1002

010000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)

615,460

1,868,528

75,734

1,792,794

1003

011000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
(од 1004 до 1006)

537,465

1,096,590

74,238

1,022,352

1004

011100

Зграде и грађевински објекти

1005

011200

Опрема

1006

011300

Остале некретнине и опрема

508,625
24,635
4,205

1,039,993
52,331
4,266

38,206
31,902
4,130

1,001,787
20,429
136

1011

014000

ПРИРОДНА ИМОВИНА
(од 1012 до 1014)

70,406

756,435

0

756,435

1012

014100

Земљиште

1013

014200

Подземна блага

70,406
0

752,711
0

0
0

752,711
0

1014

014300

Шуме и воде

0

3,724

0

3,724

1015

015000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)

318

318

0

318

1016

015100

Нефинансијска имовина у припреми

318

318

0

318

1018

016000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)

1019

016100

Нематеријална имовина

7,271
7,271

15,185
15,185

1,496
1,496

13,689
13,689

1028

100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1029 + 1049 + 1067)

87,185

99,246

0

99,246

1029

110000

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1030 + 1040)

605

382

0

382

1030

111000

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1031 до 1039)

605

382

0

382

1036

111600

Кредити физичким лицима и
домаћинствима у земљи

384

0

0

0

1039

111900

Домаће акције и остали капитал

221

382

0

382

53,995

66,020

0

66,020

36,246

34,030

0

34,030

33,286
2,960
17,559

31,029
3,001
1,298

0
0
0

31,029
3,001
1,298

17,559

1,298

0

1,298

190
190
0

30,692
692
30,000

0
0
0

30,692
692
30,000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ,
ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ
ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051
до 1059)

615,460

1,868,528

75,734

1,792,794

1049

120000

1050

121000

1051

121100

Жиро и текући рачуни

1057

121700

Остала новчана средства

1060

122000

1061

122100

1062
1064

123000
123200

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)
Потраживања по основу продаје и друга
потраживања
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)

1066

123900

Остали краткорочни пласмани

1067

130000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(1068)

32,585

32,844

0

32,844

1068

131000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1069 до 1071)

32,585

32,844

0

32,844

1069

131100

Разграничени расходи до једне године

1070

131200

Обрачунати неплаћени расходи и издаци

1071

131300

Остала активна временска разграничења

0
32,453
132
702,645

3,840
29,004
0
1,967,774

0
0
0
75,734

3,840
29,004
0
1,892,040

92,634

90,970

0

90,970

1072

Дати аванси, депозити и кауције

УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)

1073

351000

Ознака
ОП

Број
конта

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Износ
Опис
Претходна година

Текућа година
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1

2

1074

200000

ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 +
1212)

1075

210000

1076

3
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4

5

ПАСИВА
53,676

67,835

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)

132

0

211000

ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до
1085)

132

0

1085

211900

Дугорочне обавезе за финансијске лизинге

132

0

1118

230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+
1147 + 1153 + 1161 + 1167)

8,948

8,233

1119

231000

ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до
1124)

5,947

5,719

1120

231100

Обавезе за нето плате и додатке

1121

231200

Обавезе по основу пореза на плате и додатке

4,259
480

4,086
465

1122

231300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на плате и додатке

850

823

1123

231400

Обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање
на плате и додатке

312

302

1124

231500

Обавезе по основу доприноса за незапосленост на
плате и додатке

46

43

1125

232000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА
ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)

34

3

1126

232100

Обавезе по основу нето накнада запосленима

33

3

1127

232200

Обавезе по основу пореза на плате за накнаде
запосленима

1

0

1137

234000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ
ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
(од 1138 до 1140)

1,085

1,046

1138

234100

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на терет послодавца

727

705

1139

234200

312

302

1140

234300

46

39

1147

236000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ
ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)

189

381

1148

236100

Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи
запосленима

171

234

1149

236200

Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ
запосленима

3

24

1150

236300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за социјалну помоћ
запосленима

10

84

1151

236400

Обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање
за социјалну помоћ запосленима

4

34

1152

236500

Обавезе по основу доприноса за случај
незапослености
за социјалну помоћ запосленима

1

5

1153

237000

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ (од 1154 до 1160)

1,693

1,084

1154

237100

5

0

1156

237300

Обавезе по основу нето исплата за службена
путовања
Обавезе по основу нето исплата за услуге по
уговору

1,002

613

1157

237400

Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по
уговору

200

174

1158

237500

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за услуге по уговору

363

226

Обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање
на терет послодавца
Обавезе по основу доприноса за случај
незапослености
на терет послодавца
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1159

237600

Обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање
за услуге по уговору

1160

237700

Обавезе по основу доприноса за случај
незапослености
за услуге по уговору

1173

240000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА,
ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)

1174

241000

1175

Година 2017.

Страна 41.
111

71

12

0

1,574

1,003

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА
И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА
(од 1175 до 1178)

2

0

241100

Обавезе по основу отплате домаћих камата

2

0

1179

242000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА
(од 1180 до 1183)

403

523

1180

242100

Обавезе по основу субвенција нефинансијским
предузећима

0

523

1182

242300

Обавезе по основу субвенција јавним
финансијским установама

403

0

1184

243000

49

459

1187

243300

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,
ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)
Обавезе по основу трансфера осталим нивоима
власти

49

459

1189

244000

ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(1190 + 1191)

40

0

1191

244200

Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета

40

0

1192

245000

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до
1197)

1,080

21

1194

245200

Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне

1,080

21

1198

250000

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
(1199 + 1203 + 1206 + 1208)

19,611

17,340

1199

251000

2,960

0

1201

251200

1203

252000

1204

252100

1208
1209
1211

254000
254100
254900

1212

290000

1213

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ
(од 1200 до 1202)
Примљени депозити
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 +
1205)
Добављачи у земљи

2,960

0

16,303

17,175

16,303
348
180
168

17,175
165
49
116

23,411

41,259

291000

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(1213)
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1214 до 1217)

23,411

41,259

1215

291200

Разграничени плаћени расходи и издаци

1216

291300

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања

1217

291900

Остала пасивна временска разграничења

190
17,583
5,638

4,532
746
35,981

1218

300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА
ЕВИДЕНЦИЈА
(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)

648,969

1,824,205

1219

310000

КАПИТАЛ (1220)

615,683

1,825,968

615,683

1,825,968

615,462
221
0
33,286
0
702,645

1,792,794
382
32,792
0
1,763
1,892,040

1220

311000

1221
1224
1227
1229
1230
1239

311100
311400
311700
321121
321122

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)
Обавезе из односа буџета и буџетских корисника
Остале обавезе из пословања

КАПИТАЛ
(1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 +
1228)
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Финансијска имовина
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Вишак прихода и примања – суфицит
Мањак прихода и примања – дефицит
УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)

Страна 42.
1240

Година 2017.
352000

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Службени лист општине Мали Иђош
92,634

Број 16.
90,970

Члан 3.
У консолидованом Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.јануара до
31.децембра 2016.године утврђени су:
У 000 динара

Ознака
ОП
1

Износ

Број
конта

Опис

2

2001

3

Претходна година

Текућа година

4

5

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)

390,706

336,311

2002

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)

390,706

336,266

2003

710000

ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 +
2033 + 2040)

171,803

174,409

2004

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)

111,364

110,428

2005

711100

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица

110,909

110,428

2006

711200

Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
предузећа и друга правна лица

455

0

2010

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)

54,387

58,294

2011

713100

Периодични порези на непокретности

2012

713200

Периодични порези на нето имовину

2013

713300

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

2014

713400

Порези на финансијске и капиталне трансакције

2017
2019

714000
714300

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)

2020

714400

Порези на појединачне услуге

42,099
0
1,293
10,995
4,127
0
0

44,109
0
800
13,385
4,598
75
4,523

2021

714500

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу
да се добра употребљавају или делатности обављају

4,127

0

2030

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)

1,925

1,089

2031

716100

Други порези које искључиво плаћају предузећа,
односно предузетници

1,925

1,089

2057

730000

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(2058 + 2061 + 2066)

163,423

109,332

2058

731000

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
(2059 + 2060)

216

0

2059

731100

Текуће донације од иностраних држава

216

0

2061

732000

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)

0

451

2062

732100

Текуће донације од међународних организација

0

451

2066

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
(2067 + 2068)

163,207

108,881

2067

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

111,697

107,800

2068

733200

Капитални трансфери од других нивоа власти

2069

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)

2070

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)

2071

741100

Камате

51,510
53,727
40,358
644

1,081
52,505
41,570
709

Добит фискалних монопола

Број 16.
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741500

Закуп непроизведене имовине

39,714
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40,861

2077

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од
2078 до 2081)

12,171

7,137

2078

742100

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација

5,454

2,212

2079

742200

Таксе и накнаде

2,943

2,301

2080

742300

Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице

3,774

2,624

2082

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ (од 2083 до 2088)

442

537

2085

743300

Приходи од новчаних казни за прекршаје

442

537

2089

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)

60

129

2090

744100

Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица

60

10

2091

744200

Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

119

2092

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)

2093

745100

Мешовити и неодређени приходи

696
696

3,132
3,132

2094

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (2095 + 2097)

1,292

20

2095

771000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (2096)

1,266

0

2096

771100

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

1,266

0

2097

772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)

26

20

2098

772100

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године

26

20

2103

790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)

2104

791000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)

2105

791100

Приходи из буџета

461
461
461

0
0
0

2106

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)

0

45

2107

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)

0

45

2108

811000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
(2109)

0

3

2109

811100

Примања од продаје непокретности

0

3

2110

812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(2111)

0

42

2111

812100

Примања од продаје покретне имовине

0

42

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)

365,734

338,074

2075

2131

Година 2017.

2132

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 +
2239 + 2252 + 2268 + 2283)

337,633

316,770

2133

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 +
2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)

99,133

93,578

2134

411000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ) (2135)

75,878

74,194

2135

411100

Плате, додаци и накнаде запослених

75,878

74,194

2136

412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)

13,560

13,324

2137

412100

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

2138

412200

Допринос за здравствено осигурање

2139

412300

Допринос за незапосленост

2140

413000

НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)

2141

413100

Накнаде у натури

9,139
3,853
568
0
0

8,943
3,823
558
84
84
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2142

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 2143 до 2146)

2,738

865

2143

414100

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на
терет фондова

1,286

0

2144

414200

Расходи за образовање деце запослених

2145

414300

Отпремнине и помоћи

1,174
150

0
523

2146

414400

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом

128

342

2147

415000

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)

2148

415100

Накнаде трошкова за запослене

2,127
2,127

2,050
2,050

2149

416000

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)

4,663

3,061

2150

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

4,663

3,061

2151

417000

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)

2152

417100

Посланички додатак

167
167

0
0

2155

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)

146,253

108,560

2156

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)

2157

421100

Трошкови платног промета и банкарских услуга

2158

421200

Енергетске услуге

2159

421300

Комуналне услуге

2160

421400

Услуге комуникација

2161

421500

Трошкови осигурања

38,533
916
22,959
8,276
4,876
1,190

37,376
789
20,748
9,331
4,705
1,288

2162

421600

Закуп имовине и опреме

2163

421900

Остали трошкови

2164

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)

2165

422100

Трошкови службених путовања у земљи

2166

422200

Трошкови службених путовања у иностранство

2167

422300

Трошкови путовања у оквиру редовног рада

193
123
2,176
911
111
1,129

50
465
1,238
634
65
420

2168

422400

Трошкови путовања ученика

2169

422900

Остали трошкови транспорта

2170

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)

2171

423100

Административне услуге

2172

423200

Компјутерске услуге

2173

423300

Услуге образовања и усавршавања запослених

0
25
79,827
20
1,477
234

51
68
39,248
446
2,285
542

2174

423400

Услуге информисања

2175

423500

Стручне услуге

2176

423600

Услуге за домаћинство и угоститељство

2177

423700

Репрезентација

2178

423900

Остале опште услуге

2179

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)

2180

424100

Пољопривредне услуге

2181

424200

Услуге образовања, културе и спорта

2182

424300

Медицинске услуге

2,378
65,311
457
2,766
7,184
4,882
575
163
414

1,512
15,685
636
3,004
15,138
5,452
5
269
388

2185

424600

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге

2,118

3,443

2186

424900

Остале специјализоване услуге

1,612

1,347

2187

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И
МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)

6,880

11,801

2188

425100

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

2189

425200

Текуће поправке и одржавање опреме

4,194
2,686

8,539
3,262
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13,955
1,918
1,030
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13,445
2,137
1,239

5,245
101
483
2
2,834
2,342

4,667
9
483
3
3,084
1,823

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)

677

3

441000

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)

668

2

2219

441300

Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама

2

0

2220

441400

Отплата камата домаћим пословним банкама

2225

441900

Финансијске промене на финансијским лизинзима

640
26

0
2

2235

444000

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 2236 до 2238)

9

1

2237

444200

Казне за кашњење

2239

450000

СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)

9
1,743

1
4,018

2240

451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(2241 + 2242)

1,360

4,018

2241

451100

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

511

2,240

2242

451200

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

849

1,778

2249

454000

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(2250 + 2251)

383

0

2250

454100

Текуће субвенције приватним предузећима

383

0

2252

460000

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)

43,672

55,913

2259

463000

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
(2260 + 2261)

30,742

39,856

2260

463100

Текући трансфери осталим нивоима власти

2261

463200

Капитални трансфери осталим нивоима власти

30,163
579

39,856
0

2262

464000

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)

2,743

6,613

2263

464100

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

2,339

5,953

2264

464200

Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

404

660

2265

465000

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)

2266

465100

Остале текуће дотације и трансфери

10,187
10,187

9,444
9,444

2268

470000

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (2269 + 2273)

19,950

15,463

2273

472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА (од 2274 до 2282)

19,950

15,463

2274

472100

Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

2276

472300

Накнаде из буџета за децу и породицу

2279

472600

Накнаде из буџета у случају смрти

1,080
1,583
557

0
585
240

2280

472700

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт

15,490

10,154

2281

472800

Накнаде из буџета за становање и живот

0

3,299

2282

472900

Остале накнаде из буџета

1,240

1,185

2190

426000

МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)

2191

426100

Административни материјал

2193

426300

Материјали за образовање и усавршавање запослених

2194

426400

Материјали за саобраћај

2195

426500

Материјали за очување животне средине и науку

2196

426600

Материјали за образовање, културу и спорт

2197

426700

Медицински и лабораторијски материјали

2198

426800

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

2199

426900

Материјали за посебне намене

2215

440000

2216

Година 2017.
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2283

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)

26,205

39,235

2284

481000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(2285 + 2286)

21,003

26,319

2285

481100

Дотације непрофитним организацијама које пружају
помоћ домаћинствима

410

219

2286

481900

Дотације осталим непрофитним институцијама

20,593

26,100

2287

482000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
(од 2288 до 2290)

3,500

4,582

2288

482100

Остали порези

2289

482200

Обавезне таксе

2290

482300

Новчане казне и пенали

1,240
910
1,350

1,207
814
2,561

2291

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА (2292)

1,525

7,487

2292

483100

Новчане казне и пенали по решењу судова

1,525

7,487

2293

484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)

177

847

2294

484100

Накнада штете за повреде или штету услед
елементарних непогода

177

847

2300

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)

28,101

21,304

2301

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА
(2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)

28,101

21,304

2302

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до
2306)

18,294

18,644

2303

511100

Куповина зграда и објеката

2304

511200

Изградња зграда и објеката

2305

511300

Капитално одржавање зграда и објеката

2306

511400

Пројектно планирање

2307

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)

2308

512100

Опрема за саобраћај

0
5,148
10,492
2,654
8,996
503

0
108
11,191
7,345
2,315
133

2309

512200

Административна опрема

2311

512400

Опрема за заштиту животне средине

2312

512500

Медицинска и лабораторијска опрема

2313

512600

Опрема за образовање, науку, културу и спорт

2315

512800

Опрема за јавну безбедност

5,593
309
8
2,444
139

1,612
512
0
0
0

2316

512900

Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема

0

58

2321

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)

2322

515100

Нематеријална имовина
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

811
811
24,972

345
345
0

2346

Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
(2001 - 2131) > 0

24,972

0

2347

Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
(2131 - 2001) > 0

0

1,763

2348

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)

8,314

0

2349

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године

8,314

0

2357

321121

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ
(2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0

33,286

0

2358

321122

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ
(2347 - 2348 + 2354) > 0

0

1,763
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2361
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ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА
ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 =
2357)

Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину

Страна 47.
33,286

31,029

33,286

31,029

Члан 4.
Остварени вишак прихода – суфицит из члана 1. ове Одлуке, у износу од 31.029 хиљада
динара преноси се у наредну годину и састоји се из:
-

дела нераспоређеног вишка прихода – суфицита у износу од 5.227 хиљада динара за
релизацију развојних програма општине.
дела за опште намене 25,802 хиљада динара.

Члан 5.
У консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1 јануара
до 31. децембра 2016. године (Образац 3), нису утврђени извори финансирања, а укупни издаци су
утвђени у износу од 21.304 хиљада динара.
У
000
динара
Ознака
ОП

1

Број
конта

2

Опис

3

3001
3002

800000

3003

810000

3004
3005
3006
3007
3027

811000
811100
812000
812100
900000

3028
3029

910000
911000

3033
3067
3068

911400
500000

3069

510000

3070

511000

3072
3073
3074
3075

511200
511300
511400
512000

ПРИМАЊА (3002 + 3027)
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)
Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)
Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА
ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)
ПРИМАЊА
ОД
ДОМАЋИХ
ЗАДУЖИВАЊА
(од 3030 до 3038)
Примања од задуживања од пословних банака у земљи
ИЗДАЦИ (3068 + 3114)
ИЗДАЦИ
ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
(3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)
ЗГРАДЕ
И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
(од 3071 до 3074)
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)

3076
3077
3079
3080

512100
512200
512400
512500

Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Медицинска и лабораторијска опрема

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

12,000
0

45
45

0

45

0
0
0
0

3
3
42
42

12,000

0

12,000
12,000

0
0

12,000
40,101
28,101

0
21,304
21,304

28,101

21,304

18,294

18,644

5,148
10,492
2,654

108
11,191
7,345

8,996
503
5,593
309
8

2,315
133
1,612
512
0

3081
3083
3084

Страна 48.
512600
512800
512900

3089

515000

3090
3114

515100
600000

3115

610000

3116

611000

3121
3163

611500

Година 2017.
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Опрема за образовање, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)
Нематеријална имовина
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
(3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)
Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)

Број 16.
2,444
139
0

0
0
58

811
811
12,000

345
345
0

12,000

0

12,000

0

12,000
28,101

0
21,259

Члан 6.
У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.јануара до 31.децембра
2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 336,311 хиљада динара,
укупни новчани одливи у износу од 338,074 хиљада динара, мањак новчаних прилива је 1,763
хиљада динара, готовине на крају године у износу од 31,029 хиљада динара.
У
000.дин.
Износ
Ознака
ОП

1

Број
конта

Опис

2

4001

3

Претходна
година

Текућа година

4

5

Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)

402,706

336,311

4002

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)

390,706

336,266

4003

710000

ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)

171,803

174,409

4004

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)

111,364

110,428

4005

711100

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица

110,909

110,428

4006

711200

Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
предузећа и друга правна лица

455

0

4010

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)

54,387

58,294

4011

713100

Периодични порези на непокретности

42,099

44,109

4013

713300

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

1,293

800

4014

713400

Порези на финансијске и капиталне трансакције

10,995

13,385

4017

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)

4,127

4,598

4019

714300

Добит фискалних монопола

0

75

4020

714400

Порези на појединачне услуге

0

4,523

4021

714500

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу
да се добра употребљавају или делатности обављају

4,127

0

4030

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)

1,925

1,089

4031

716100

Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

1,925

1,089

4057

730000

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(4058 + 4061 + 4066)

163,423

109,332

4058

731000

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
(од 4059 + 4060)

216

0

4059

731100

Текуће донације од иностраних држава

216

0
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4061

732000

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062
до 4065)

0

451

4062

732100

Текуће донације од међународних организација

0

451

4066

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
(4067 + 4068)

163,207

108,881

4067

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

111,697

107,800

4068

733200

Капитални трансфери од других нивоа власти

51,510

1,081

4069

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ
(4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)

53,727

52,505

4070

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)

40,358

41,570

4071

741100

Камате

644

709

4075

741500

Закуп непроизведене имовине

39,714

40,861

4077

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
(од 4078 до 4081)

12,171

7,137

4078

742100

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

5,454

2,212

4079

742200

Таксе и накнаде

2,943

2,301

4080

742300

Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице

3,774

2,624

4082

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ (од 4083 до 4088)

442

537

4085

743300

Приходи од новчаних казни за прекршаје

442

537

4089

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 +
4091)

60

129

4090

744100

Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица

60

10

4091

744200

Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

119

4092

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)

696

3,132

4093

745100

Мешовити и неодређени приходи

696

3,132

4094

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)

1,292

20

4095

771000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)

1,266

0

4096

771100

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

1,266

0

4097

772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)

26

20

4098

772100

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године

26

20

4103

790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)

461

0

4104

791000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)

461

0

4105

791100

Приходи из буџета

461

0

4106

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 +
4121 + 4124)

0

45

4107

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)

0

45

4108

811000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
(4109)

0

3

4109

811100

Примања од продаје непокретности

0

3

4110

812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(4111)

0

42

4111

812100

Примања од продаје покретне имовине

0

42

4131

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(4132 + 4151)

12,000

0

4132

910000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)

12,000

0
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4133

911000

ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(од 4134 до 4142)

4137

911400

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

4171
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12,000

0

12,000

0

НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)

377,734

338,074

337,633

316,770

4172

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)

4173

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 +
4193)

99,133

93,578

4174

411000

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)

75,878

74,194

4175

411100

Плате, додаци и накнаде запослених

75,878

74,194

4176

412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)

13,560

13,324

4177

412100

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

9,139

8,943

4178

412200

Допринос за здравствено осигурање

3,853

3,823

4179

412300

Допринос за незапосленост

568

558

4180

413000

НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)

0

84

4181

413100

Накнаде у натури

0

84

4182

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 4183 до 4186)

2,738

865

4183

414100

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

1,286

0

4184

414200

1,174

0

4185

414300

Отпремнине и помоћи

150

523

4186

414400

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом

128

342

4187

415000

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)

2,127

2,050

4188

415100

Накнаде трошкова за запослене

2,127

2,050

4189

416000

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)

4,663

3,061

4190

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

4,663

3,061

4191

417000

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)

167

0

4192

417100

Посланички додатак

167

0

4195

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)

146,253

108,560

4196

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)

38,533

37,376

4197

421100

Трошкови платног промета и банкарских услуга

916

789

4198

421200

Енергетске услуге

22,959

20,748

4199

421300

Комуналне услуге

8,276

9,331

4200

421400

Услуге комуникација

4,876

4,705

4201

421500

Трошкови осигурања

1,190

1,288

4202

421600

Закуп имовине и опреме

193

50

4203

421900

Остали трошкови

123

465

4204

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)

2,176

1,238

4205

422100

Трошкови службених путовања у земљи

911

634

4206

422200

Трошкови службених путовања у иностранство

111

65

4207

422300

Трошкови путовања у оквиру редовног рада

1,129

420

4208

422400

Трошкови путовања ученика

0

51

4209

422900

Остали трошкови транспорта

25

68

4210

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)

79,827

39,248

4211

423100

Административне услуге

20

446

Расходи за образовање деце запослених
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4212

423200

Компјутерске услуге

4213

423300

Услуге образовања и усавршавања запослених

4214

423400

Услуге информисања

4215

423500

Стручне услуге

4216

423600

Услуге за домаћинство и угоститељство

4217

423700

Репрезентација

2,766

3,004

4218

423900

Остале опште услуге

7,184

15,138

4219

424000

4,882

5,452

4220

424100

Пољопривредне услуге

575

5

4221

424200

Услуге образовања, културе и спорта

163

269

4222

424300

Медицинске услуге

414

388

4225

424600

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге

2,118

3,443

4226

424900

Остале специјализоване услуге

1,612

1,347

4227

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 +
4229)

6,880

11,801

4228

425100

Текуће поправке и одражавање зграда и објеката

4,194

8,539

4229

425200

Текуће поправке и одржавање опреме

2,686

3,262

4230

426000

МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)

13,955

13,445

4231

426100

Административни материјал

1,918

2,137

4233

426300

Материјали за образовање и усавршавање запослених

1,030

1,239

4234

426400

Материјали за саобраћај

5,245

4,667

4235

426500

Материјали за очување животне средине и науку

101

9

4236

426600

Материјали за образовање, културу и спорт

483

483

4237

426700

Медицински и лабораторијски материјали

2

3

4238

426800

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

2,834

3,084

4239

426900

Материјали за посебне намене

2,342

1,823

4255

440000

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 +
4266 + 4273 + 4275)

677

3

4256

441000

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)

668

2

4259

441300

Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама

2

0

4260

441400

Отплата камата домаћим пословним банкама

4265

441900

Финансијске промене на финансијским лизинзима

4275

444000

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 4276 до 4278)

4277

444200

Казне за кашњење

9

1

4279

450000

СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)

1,743

4,018

4280

451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(4281 + 4282)

1,360

4,018

4281

451100

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

511

2,240

4282

451200

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

849

1,778

4289

454000

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(4290 + 4291)

383

0

4290

454100

Текуће субвенције приватним предузећима

383

0

4292

460000

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)

43,672

55,913

4299

463000

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
(4300 + 4301)

30,742

39,856

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)

1,477

2,285

234

542

2,378

1,512

65,311

15,685

457

636

640

0

26

2

9

1
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4300

463100

Текући трансфери осталим нивоима власти

4301

463200

Капитални трансфери осталим нивоима власти

4302

464000

4303

Број 16.
30,163

39,856

579

0

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)

2,743

6,613

464100

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

2,339

5,953

4304

464200

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

404

660

4305

465000

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)

10,187

9,444

4306

465100

Остале текуће дотације и трансфери

10,187

9,444

4307

465200

Остале капиталне дотације и трансфери

0

0

4308

470000

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (4309 + 4313)

19,950

15,463

4313

472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА (од 4314 до 4322)

19,950

15,463

4314

472100

Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

1,080

0

4316

472300

Накнаде из буџета за децу и породицу

1,583

585

4319

472600

Накнаде из буџета у случају смрти

557

240

4320

472700

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

15,490

10,154

4321

472800

Накнаде из буџета за становање и живот

0

3,299

4322

472900

Остале накнаде из буџета

1,240

1,185

4323

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
(4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)

26,205

39,235

4324

481000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(4325 + 4326)

21,003

26,319

4325

481100

Дотације непрофитним организацијама које пружају
помоћ домаћинствима

410

219

4326

481900

Дотације осталим непрофитним институцијама

20,593

26,100

4327

482000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до
4330)

3,500

4,582

4328

482100

Остали порези

1,240

1,207

4329

482200

Обавезне таксе

910

814

4330

482300

Новчане казне и пенали

1,350

2,561

4331

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА (4332)

1,525

7,487

4332

483100

Новчане казне и пенали по решењу судова

1,525

7,487

4333

484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)

177

847

4334

484100

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

177

847

4340

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)

28,101

21,304

4341

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА
(4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)

28,101

21,304

4342

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
(од 4343 до 4346)

18,294

18,644

4343

511100

Куповина зграда и објеката

0

0

4344

511200

Изградња зграда и објеката

4345

511300

Капитално одржавање зграда и објеката

4346

511400

4347

512000

4348

512100

Опрема за саобраћај

4349

512200

Административна опрема

5,148

108

10,492

11,191

Пројектно планирање

2,654

7,345

МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)

8,996

2,315

503

133

5,593

1,612

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 53.

4351

512400

Опрема за заштиту животне средине

4352

512500

Медицинска и лабораторијска опрема

309

512

8

0

Опрема за образовање, науку, културу и спорт

2,444

0

Опрема за јавну безбедност

139.0

0.0

0

58

4353

512600

4355.0

512800.0

4356

512900

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

4361

515000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)

811

345

4362

515100

Нематеријална имовина

811

345

4386

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (4387 + 4412)

12,000

0

4387

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
(4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)

12,000

0

4388

611000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)

12,000

0

4393

611500

Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

12,000

0

4434

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
(4001 – 4171) > 0

24,972

0

4435

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
(4171 – 4001) > 0

0

1,763

4436

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

8,314

33,286

4437

КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ
(4001 + 4438)

402,706

336,311

4439

КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ
(4171 – 4440 + 4441)

377,734

338,568

4441

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају
преко класе 400000, 500000 и 600000

0

494

4442

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)

33,286

31,029

Износ остварених прихода и примања
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

Опис

Страна 54.
5001

Година 2017.

3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002
+ 5106)

Износ
планираних
прихода и
примања

Укупно
(од 6 до
11)
Службени лист
4

Приходи и примања из буџета
Аутономне
Републике
покрајине
општине
Мали
Иђош

5

6

7

Општине
/
града
8

Из
донација
и
ООСО
Број 16.помоћи
9

10

Из
осталих
извора
11

0

336,311

0

0

333,005

0

565

2,741

5002

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)

0

336,266

0

0

332,960

0

565

2,741

5003

710000

ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030
+ 5033 + 5040)

0

174,409

0

0

174,409

0

0

0

5004

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)

0

110,428

0

0

110,428

0

0

0

5005

711100

Порези на доходак и капиталнe добиткe које
плаћају физичка лица

0

110,428

0

0

110,428

0

0

0

5010

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)

0

58,294

0

0

58,294

0

0

0

5011

713100

Периодични порези на непокретности

0

44,109

0

0

44,109

0

0

0

5013

713300

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

0

800

0

0

800

0

0

0

5014

713400

Порези на финансијске и капиталне трансакције

0

13,385

0

0

13,385

0

0

0

5017

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
(од 5018 до 5022)

0

4,598

0

0

4,598

0

0

0

5019

714300

Добит фискалних монопола

0

75

0

0

75

0

0

0

5020

714400

Порези на појединачне услуге

0

4,523

0

0

4,523

0

0

0

5030

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)

0

1,089

0

0

1,089

0

0

0

5031

716100

Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници

0

1,089

0

0

1,089

0

0

0

5057

730000

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(5058 + 5061 + 5066)

0

109,332

0

0

108,881

0

451

0

5061

732000

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до
5065)

0

451

0

0

0

0

451

0

5062

732100

Текуће донације од међународних организација

0

451

0

0

0

0

451

0

5066

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ (5067 + 5068)

0

108,881

0

0

108,881

0

0

0

5067

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

0

107,800

0

0

107,800

0

0

0

5068

733200

Капитални трансфери од других нивоа власти

0

1,081

0

0

1,081

0

0

0

5069

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ
(5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)

0

52,505

0

0

49,650

0

114

2,741

5070

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)

0

41,570

0

0

41,570

0

0

0

5071

741100

Камате

0

709

0

0

709

0

0

0

5075

741500

Закуп непроизведене имовине

0

40,861

0

0

40,861

0

0

0

5077

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА (од 5078 до 5081)

0

7,137

0

0

4,527

0

104

2,506

5078

742100

Приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација

0

2,212

0

0

2,212

0

0

0

5079

742200

Таксе и накнаде

0

2,301

0

0

2,301

0

0

0

5080

742300

Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице

0

2,624

0

0

14

0

104

2,506

5082

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)

0

537

0

0

537

0

0

0

5085

743300

Приходи од новчаних казни за прекршаје

0

537

0

0

537

0

0

0

5089

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
(5090 + 5091)

0

129

0

0

0

0

10

119

5090

744100

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

0

10

0

0

0

0

10

0

5091

744200

Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица

0

119

0

0

0

0

0

119

5092

745000

0

3,132

0

0

3,016

0

0
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Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2016.године (Образац 5), утврђена је буџетска дефицит од 1.763 хиљада динара, између укупних
прихода и примања у износу од 336.311.хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од
338.074 хиљада динара по нивоима финансирања из:Републике, Аутономне Покрајине, општине,
донација и осталих извора.

У 000дин
Члан 8.
Завршни рачун садржи и:
1. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
2. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова;
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.
П О С Е Б А Н
Д Е О
Члан 9.
Одлука о буџету општине Мали Иђош за 2016. годину, извршена је према следећем у
динарима:
1. Укупно остварени текући приходи и примања
2. Укупно распоређени текући расходи и издаци
3. Неискоришћена средства из ранијих година
на рачуну буџета
4. Вишак прихода – суфицит

365.789.687 динара
334.795.972 динaра
5.163.134 динара
30.993.715 динара

3

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ

3

Повраћај неискоришћених средстава из
претходних година

321311

700000
710000
711000

33,261,067

7.2%

33,261,067
-

Структура
%

УКУПНO
ОССТВАРЕНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА У
2016.

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Структура
%

Конто

УКУПНO
ПЛАНИРАНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Класа
Категорија
Група

Члан 10.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у завршном рачуну према
економској класификацији износе у динарима:

9.09

475,776

-0.1

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

528,034,633

92.8%

332,959,996

91.0

ПОРЕЗИ

212,150,000

45.9%

174,408,364

47.7

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

128,950,000

27.9%

110,427,922

30.2

711111

Порез на зараде

711121

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске управе

711122

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе

711123

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем

711143

Порез на приходе од непокретности

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари - по основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе

84,000,000
1,000,000

2,500,000

6,000,000
500,000
300,000

18.2%
0.2%

0.5%

1.3%
0.1%
0.1%

72,530,326
116,173

1,669,502

3,597,369
18,510
161,706

19.8
0.0

0.5

1.0
0.0
0.0
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711146

Порез на приход од пољопривреде и
шумарства, по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711148

Порез на приходе од непокретности, по решењу
Пореске управе

711161

Порез на приходе од осигурања лица

711181

Самодоприноси

711190

Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000
713121
713122
713311
713421

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе

713422

Порез на пренос апсолутних права на акцијама
и другим хартијама од вредности, по решењу
Пореске
управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним
возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

713424

Порез на пренос апсолутних права у осталим
случајевима, по решењу Пореске управе

713611

Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714000

714431

714513
714514
714543

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и
прикључна возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

714547

Накнада за загађивање животне средине

714549

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада

714552

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

716000
716111

732140
733000
733151
733152
733154

50,000
50,000
24,000,000
10,000,000
72,250,000
20,000,000
28,000,000
3,000,000
16,000,000

200,000

5,000,000
50,000
8,450,000

-

5,500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
400,000
50,000
2,500,000

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

2,500,000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

732000

500,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000

50,000

Текуће донације од међународних организација
у корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина
Остали трансфери од Републике у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери од Републике у
корист општине

Број 16.

0.0%

0.0

0.1%

0.0

0.0%

0.0

0.0%

0.0

5.2%
2.2%
15.6%
4.3%
6.1%
0.6%
3.5%

0.0%

1.1%
0.0%

23,560,941
8,773,395
58,293,407
19,007,264
25,101,393
800,039
11,606,724

650

1,775,547
1,789

0.0%
1.8%

0.0%

1.2%

6.4
2.4
15.9
5.2
6.9
0.2
3.2

0.0

0.5
0.0
0.0

4,597,976

75,344

3,718,791

1.3

0.0

1.0

0.1%

0.0

0.1%

0.0

0.1%

0.0

0.2%
0.1%

557,941
245,900

0.0%
0.5%
0.5%

0.2
0.1
0.0

1,089,060
1,089,060

0.3

235,670,965

31.6%

500,000

0.1%

0.0

0.1%

0.0

500,000
235,170,965
19,337,000
20,000,000
5,500,000

31.5%
3.4%

108,881,171

0.3

108,881,171
5,533,310

3.6%
1.0%

29.8

29.8
1.5
0.0

232,500

0.1
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733156

Текући наменски трансфери у ужем смислу од
АП Војводина у корист нивоа општина

733157

Текући трансфери градова у корист општина

733158
733252
740000
741000

41,570,087

11.4

Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
742155

Приход од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у општинској
својини који користе општине и индиректни
корисници буџетских средстава

742156

Приходи остварени по основу пружања услуга
боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа општина

742251

Општинске административне таксе

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742255

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа
општине

742351

Приходи настали продајом услуга корисника
средстава буџета јединице локлане самоуправе
чије је пружање уговорено са физичким и
правним лицима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

770000
772114

Остали приходи у корист нивоа општина
Закупнина за стан у државној својини у корист
нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

800000
810000
811000
812000

0.3

11.1%

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

745152

1,080,941

26.4

51,100,000

741538

745151

0.9%

96,630,972

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

745000

0.1%

0.0

13.6

741534

743324

61,388,287

0.0%

1.5

49,650,391

Накнада за коришћење природних добара

743000

108,486,148

5,403,448

15.2%

741511

742000

50,000

3.6%

80,213,668

741151

741531

20,409,530
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ДРУГИ ПРИХОДИ

Приходи буџета града од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака

741522

900000

Ненаменски трансфери од АП Војводина у
корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери у ужем смислу
од АП Војводине у корист нивоа општина

Година 2017.

Примања од продаје непокретности
Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2,500,000
100,000
43,000,000

-

2,500,000
3,000,000
13,500,000

4,000,000

0.5%

708,826

0.0%
9.3%

0.0%

0.5%
0.6%
2.2%

0.9%

0.0
39,223,131

562,681

793,039
282,409
4,527,125

1,944,364

267,730
3,000,000
2,000,000

0.6%
0.4%

400,000

4,100,000
1,000,000

700,000
14,613,668
14,513,668
100,000
100,000

2,163,469
15,000
122,500

0.1%

0.2%
0.2%
1.8%
1.7%

14,062
536,865

536,865
3,016,314
3,016,314

0.0%
0.0%
0.0%

0.2

10.7

0.2

0.2
0.1
1.2

0.5

0.1
0.6
0.0
0.0

0.0

0.1
0.1
0.8
0.8
0.0

20,070
20,070

0.0
0.0

0.0%

44,400

0.0

0.0%

44,400

0.0

0.0%
0.0%
0.0%

3,000
41,400

0.0
0.0
0.0
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ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

910000
911441
7+8+9
3+7+8+9

Примања од задуживања од пословних банака у
земљи у корист нивоа општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

100,000
100,000

Број 16.

0.0%

0.0

0.0%

0.0

528,134,633

92.8%

333,004,396

91.0

561,395,700

100.0%

365,789,687

100.0

2

3

4

5

84.2%

Структура
%

1

Остварено

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Структура
%

Екон.
клас.

Планирано

Члан 11.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према економској
класификацији износе у динарима:

6
93.7%

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених

472,497,700
106,561,483
79,277,000.00

19.0%
14.1%

313,711,965
92,969,393
74,195,807

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14,791,000.00

2.6%

13,323,680

3.98

413

Накнаде у натури (превоз)

125,000.00

0.0%

-

0.00

414

Социјална давања запосленима

5,026,000.00

0.9%

865,001

0.26

415

Накнаде за запослене

3,175,000.00

0.6%

1,523,495

0.46

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

4,167,482.77

0.7%

3,061,410

0.91

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

183,161,000

32.6%

106,141,882

31.70

42,065,000.00

7.5%

36,820,505

11.00

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

27.77
22.16

3,485,000.00

0.6%

1,147,369

0.34

15.8%

38,510,855

11.50

5,447,293

1.63

423

Услуге по уговору

88,539,500.00

424

Специјализоване услуге

16,399,000.00

2.9%

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

14,887,500.00

2.7%

1,616,028

3.47

426

Материјал

17,785,000.00

3.2%

12,599,832

3.76

440

ОТПЛАТА КАМАТА

26,000

0.0%

441

Отплата домаћих камата;

10,000.00

0.0%

2,179
1,582

444

Пратећи трошкови задуживања

16,000.00

0.0%

597

0.00

450

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

23,100,000

4.1%

4,018,877

1.20

9,100,000.00

1.6%

2,240,472

0.67

10,500,000.00

1.9%

1,778,404

0.53

4511
4512

0.00
0.00

451

Субвенције пољопривредницима

1,500,000.00

0.3%

-

0.00

454

Субвенције приватним предузећима

2,000,000.00

0.4%

-

0.00

460
4631

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

4632
4641
4642
465
470

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Текуће дотације здраственим установама
Капиталне дотације здраственим установама
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472
480
481
482
483

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;

484

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода или других
природних узрока;

85,805,700

15.3%

55,912,404

16.70

49,077,000.00

8.7%

39,855,848

11.90

2,000,000.00
8,385,000.00
14,000,000.00
12,343,700.00
21,820,000
21,820,000.00

0.4%
1.5%
2.5%
2.2%
3.9%
3.9%

5,952,562
659,779
9,444,214
15,463,246
15,463,246

0.00
1.78
0.20
2.82
4.62
4.62

46,662,000
31,600,000.00
5,957,000.00
8,255,000.00

8.3%
5.6%
1.1%
1.5%

39,203,985
26,318,870
4,580,680
7,457,226

11.71
7.86
1.37
2.23

850,000.00

0.2%

847,209

0.25

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
Стална резерва
Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Нематеријална имовина
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

490
49911
49912
500
510
511
512
515
610
611

Година 2017.

Страна 59.

5,361,517

1.0%

-

0.00

2,500,000.00
2,861,517.23
88,798,000
88,798,000
80,652,000.00
7,315,000.00
826,000.00
100,000
100,000.00
561,395,700

0.4%
0.5%
15.8%
15.8%
14.4%
1.3%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%

21,084,007
21,084,007
18,644,425
2,197,077
242,505
334,795,972

0.00
0.00
6.30
6.30
5.57
0.66
0.07
0.00
0.00
100.00

Програм
1

Назив

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101

1101-0001
1101-П1
1101-П2
1101-П3

3
Програм 1. Локални развој и просторно
планирање
Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Уређење грађевинског земљишта
Попис и укњижење јавне имовине Општине
Спољно уређење трга испред Дома културе Мали Иђош
Програм 2. Комунална делатност

0601
0601-0001
0601-0003
0601-0007
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0011

Водоснабдевање
Одржавање депонија
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Одржавање гробаља и погребне услуге
Програм 3. Локални економски развој

1501
1501-0001

Подршка постојећој привреди

1501-0005

Финансијска подршка локалном економском
развоју
Програм 4. Развој туризма

1502-0001

Управљањем развојем туризма

1502-0002

Туристичка промоција

1502

1502-П1
0101
0101-0001
0101-0002

Реконструкција пешачких и бициклистичких
стаза у центру насеља Фекетић - повећање
туристичког потенцијала
Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Програм 6. Заштита животне средине

0401
0401-0001

Управљање заштитом животне средине и
природних вредности

0401-0002

Управљање комуналном отпадом

0401-0003

Праћење квалитета елемената животне
средине
Програм 7. Путна инфраструктура

0701
0701-0001
0701-П1

Управљање саобраћајном инфраструктуром
Изградња саобраћајница у улицама

Планирано

4

Остварено

Структура %

Шифра

Структура %

Члан 12.
Расходи и издаци по програмима износе у динарима:

5

6

7

31,390,000.00

4.0%

13,590,223.31

4.1

16,000,000.00

1.7%

5,507,947.14

1.6

8,000,000.00

1.3%

3,111,989.60

0.9

4,190,000.00

0.9%

2,289,062.57

0.7

3,200,000.00

0.0%

2,681,224.00

0.8

14,000,000.00

2.7%

1,682,305.20

0.5

1,000,000.00

0.2%

0.00

0.0

2,100,000.00

0.3%

228,727.20

0.1

1,300,000.00

0.2%

0.00

0.0

3,600,000.00

0.8%

1,350,378.00

0.4

1,200,000.00

0.2%

103,200.00

0.0

4,100,000.00

0.9%

0.00

0.0

700,000.00

0.1%

0.00

0.0

8,615,000.00

1.2%

1,333,919.53

0.4

2,615,000.00

0.6%

1,333,919.53

0.4

6,000,000.00

0.6%

0.00

0.0

1,400,000.00

0.2%

84,581.51

0.0

360,000.00

0.1%

48,623.91

0.0

490,000.00

0.1%

35,957.50

0.0

550,000.00

0.0%

0.10

0.0

47,200,000.00

8.9%

8,365,403.32

2.5

46,000,000.00

8.7%

8,365,403.32

2.5

1,200,000.00

0.3%

0.00

0.0

12,550,000.00

2.5%

2,890,149.45

0.9

3,500,000.00

0.5%

0.00

0.0

8,250,000.00

1.8%

2,890,149.45

0.9

800,000.00

0.1%

0.00

0.0

44,929,000.00

5.0%

22,843,305.71

6.8

19,235,000.00

4.2%

16,360,908.27

4.9

12,000,000.00

0.4%

119,931.72

0.0

Страна 60.
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Службени лист општине Мали Иђош

0701-П2

Кружне раскрснице са двосмерним
саобраћајним прикључком са локалног пута
државни пут првог реда (магистрални пут)

0701-П3

Пројекат управљања саобраћајом

0701-П4

Санација и ојачање коловозног застора у
улици Врбашки пут
Програм 8. Предшколско васпитање

2001
2001-0001
2001-П1

Функционисање предшколских установа
Изолација зграда и објејката
Програм 9. Основно образовање

2002
2002-0001

Функционисање основних школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901
0901-0001

Социјалне помоћи

0901-0003

Прихватилишта, прихватне станице и друге
врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-0006

Дечја заштита

0901-0002

1801
1801-0001
1801-П1

Програм 12. Примарна здравствена
заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Побољшање енергетске ефикасности
Програм 13. Развој културе

1201
1201-0001
1201-0002
1301
1301-0001
1301-0002

1301-0003
1301-П1
1301-П2
1301-П3

Функционисање локалних установа културе
Подстицаји културном и уметнишком
стваралаштву
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Подршка предшколском, школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури
Одржавање спортске инфраструктуре
Рекреација на отвореном у општини Мали
Иђош
Изградња трибина, заштитне ограде, на
фудбалском терену ФК Јадран
Адаптација објекта за спорт и физичку
културу ООШ "Ади Ендре" Мали Иђош
Програм 15. Локална самоуправа

0602
0602-0001

Функционисање локалне самоуправе

0602-0002

Месне заједнице

0602-0003

Управљање јавним дугом

0602-0005

Заштитник грађана

0602-0006

Информисање

0602-0007

Канцеларија за младе

0602-0008

Савети националних мањина

0602-0009

Правна помоћ

0602-0010

Програмска активност: Резерве

0602-П1

Пројекат термоизолације зграде

0602-П2

Куповина опреме за информатику

0602-П3

Опремање канцеларија
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

Број 16.

6,800,000.00

0.3%

0.00

0.0

530,000.00

0.1%

0.00

0.0

6,364,000.00

0.0%

6,362,465.72

1.9

40,161,482.77

7.9%

33,269,905.74

9.9

39,511,482.77

7.8%

33,269,905.74

9.9

650,000.00

0.0%

0.00

0.0

30,077,000.00

6.5%

27,415,510.09

8.2

30,077,000.00

6.5%

27,415,510.09

8.2

45,100,000.00

8.0%

31,957,286.47

9.5

29,000,000.00

4.9%

21,406,984.52

6.4

1,000,000.00

0.1%

0.00

0.0

4,000,000.00

0.6%

3,105,733.80

0.9

2,100,000.00

0.5%

1,741,928.15

0.5

9,000,000.00

1.9%

5,702,640.00

1.7

22,385,000.00

2.5%

6,612,341.00

2.0

8,385,000.00

1.6%

5,952,562.20

1.8

14,000,000.00

0.9%

659,778.80

0.2

21,404,000.00

4.5%

19,039,540.82

5.7

6,104,000.00

1.2%

4,299,577.17

1.3

15,300,000.00

3.3%

14,739,963.65

4.4

25,341,000.00

3.2%

6,804,453.00

2.0

7,150,000.00

1.5%

6,182,413.00

1.8

1,000,000.00

0.2%

164,040.00

0.0

2,000,000.00

0.4%

350,000.00

0.1

1,213,000.00

0.0%

0.00

0.0

6,000,000.00

0.4%

108,000.00

0.0

7,978,000.00

0.5%

0.00

0.0

216,843,217.23

43.0%

158,907,047.11

47.5

132,341,000.00

27.8%

105,772,858.31

31.6

67,832,700.00

11.8%

48,433,456.30

14.5

120,000.00

0.0%

2,018.19

0.0

2,830,000.00

0.6%

1,718,468.76

0.5

2,500,000.00

0.5%

479,455.17

0.1

1,110,000.00

0.2%

577,015.61

0.2

400,000.00

0.1%

300,000.00

0.1

1,148,000.00

0.2%

733,181.77

0.2

5,361,517.23

1.2%

0.00

0.0

2,000,000.00

0.2%

0.00

0.0

600,000.00

0.1%

584,601.00

0.2

600,000.00

0.1%

305,992.00

0.1

561,395,700.00

100.0%

334,795,972.26

100.0

Члан 13.
Расходи и издаци по функционалној класификацији износе у динарима:

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
Функциje

Функционална класификација

1

2

000

Година 2017.
Планирано
3

Страна 61.
Структура
%
4

Структура
%
6

Остварено
5

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита некласификована на другом месту

45,100,000

8.0%

31,957,286

9.5%

45,100,000

8.0%

31,957,286

9.55

22,815,217

39.7%

157,624,948

47.1%

11,725,000

2.1%

8,607,117

2.57

130
150

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови;
Извршни и законодавни органи
Опште услуге;
Опште јавне услуге - истраживање и развој;

160
170

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Трансакције јавног дуга;

22,980,000
105,747,517
1,110,000
81,132,700
120,000

4.1%
18.8%
0.2%
14.5%
0.0%

19,648,982
78,674,053
577,016
50,115,762
2,018

5.87
23.50
0.17
14.97
0.00

250,000

0.0%

-

0.0%

090
100
110
111

ОДБРАНА

200
220

Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови;
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту

300
330
360

411

Општи економски и комерцијални послови
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

420

0.0%

-

0.8%
0.7%

2,484,950
2,451,651

0.7%
0.73

600,000

0.1%

33,299

0.01

102,144,000

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

400

250,000
4,578,000
3,978,000

-

18.2%

32,627,210

9.7%

8,615,000

1.5%

1,333,920

0.40

1,200,000

0.2%

-

46,000,000

8.2%

8,365,403

2.50

-

8.0%
0.2%

22,843,306
84,581

6.82
0.03

421
451

Пољопривреда
Друмски саобраћај

473

Туризам

44,929,000
1,400,000

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

12,550,000

2.2%

2,890,149

0.9%

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

800,000

0.1%

-

0.00

Заштита животне средине - истраживање и развој;

11,750,000

2.1%

2,890,149

0.86

32,090,000

5.7%

13,590,223

4.1%

31,390,000

5.6%

13,590,223

4.06

700,000

0.1%

-

0.00

911

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице;
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
ЗДРАВСТВО
Услуге јавног здравства;
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање

912

Основно образовање

500
540
550
600
620
660
700
740
800
810
820
830
900

УКУПНО

22,385,000
22,385,000
49,245,000
25,341,000
21,404,000
2,500,000
70,238,483
40,161,483

4.0%
4.0%
8.8%
4.5%
3.8%
0.4%
12.5%
7.2%

30,077,000

5.4%

561,395,700

100.0%

6,612,341
6,612,341
26,323,449
6,804,453
19,039,541
479,455
60,685,416
33,269,906

2.0%
1.98
7.9%
2.03
5.69
0.14
18.1%
9.94

27,415,510

8.19

334,795,972

100

Члан 14.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према
корисницима износе у динарима:

4

5

6

0602
0602-0001
110
1
2
3
4
5
6

411
412
413
414
415
416

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

Planirano u
budžetu

Ostvareno

Ostvareno

Ekonomska
klasifikacija

3

Opis

Plan

Pozicija

2
1

Funkcija

Glava

1
1

Programska
klasifikacija

Razdeo

Struktura

8

9

10

11

2,500,000.00
500,000.00
15,000.00
150,000.00
300,000.00
150,000.00

2,337,730.04
418,453.71

86,995.00

0.45
0.09
0.00
0.03
0.05
0.03

0.70
0.12
0.00
0.00
0.03
0.00

Ostv
/Plan

13(9:8)

93.51
83.69
0.00
0.00
29.00
0.00

Страна 62.

Година 2017.
7
8
9
10
11
12

10,000.00
550,000.00
1,550,000.00
1,600,000.00
100,000.00
450,000.00

395,915.47
1,232,535.42
1,297,686.45
63,106.33
416,798.64

0.00
0.10
0.28
0.29
0.02
0.08

0.00
0.12
0.37
0.39
0.02
0.12

0.00
71.98
79.52
81.11
63.11

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

7,875,000.00

6,249,221.06

1.40

1.87

79.36

Функција 110:

7,875,000.00

6,249,221.06

1.40

1.87

79.36

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

7,875,000.00

6,249,221.06

1.40

1.87

79.36

Свега за програмску активност 0602-0001:

7,875,000.00

6,249,221.06

1.40

1.87

79.36

416
421
422
423
426
465
481

ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА
Функционисање локалне самоуправе
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама

600,000.00
50,000.00
150,000.00
1,050,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00

545,696.18
15,028.00
1,017,123.42
31,941.00
190,676.72
188,748.03

0.11
0.01
0.03
0.19
0.07
0.04
0.04

0.16
0.00
0.00
0.30
0.01
0.06
0.06

90.95
0.00
10.02
96.87
7.99
95.34

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

2,650,000.00

1,989,213.35

0.47

0.59

75.06

Функција 110:

2,650,000.00

1,989,213.35

0.47

0.59

75.06

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

2,650,000.00

1,989,213.35

0.47

0.59

75.06

Свега за програмску активност 0602-0001:

2,650,000.00

1,989,213.35

0.47

0.59

75.06

481

Финансирање политичких странака
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Дотације невладиним организацијама

1,200,000.00

368,683.00

0.21

0.11

30.72

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

1,200,000.00

368,683.00

0.21

0.11

30.72

Функција 110:

1,200,000.00

368,683.00

0.21

0.11

30.72

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

1,200,000.00

368,683.00

0.21

0.11

30.72

Свега за програмску активност 0602-0001:

1,200,000.00

368,683.00

0.21

0.11

30.72

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

11,725,000.00

8,607,117.41

2.09

2.57

73.41

Свега за Програм 15:

11,725,000.00

8,607,117.41

2.09

2.57

73.41

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

11,725,000.00

8,607,117.41

2.09

2.57

73.41

Свега за Главу 1:

11,725,000.00

8,607,117.41

2.09

2.57

73.41

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета

11,725,000.00

8,607,117.41

2.09

2.57

73.41

Свега за Раздео 1:

11,725,000.00

8,607,117.41

2.09

2.57

73.41

411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
465

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери

12,300,000.00
2,300,000.00
10,000.00
50,000.00
800,000.00
1,000,000.00
10,000.00
650,000.00
4,000,000.00
10,000.00
50,000.00
1,800,000.00

11,636,908.46
2,075,419.19
0.00
19,837.00
321,602.70
428,325.75

49,774.48
1,576,469.07

2.19
0.41
0.00
0.01
0.14
0.18
0.00
0.12
0.71
0.00
0.01
0.32

3.48
0.62
0.00
0.01
0.10
0.13
0.00
0.09
0.97
0.00
0.01
0.47

94.61
90.24
0.00
39.67
40.20
42.83
0.00
44.23
81.33
0.00
99.55

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Функција 111:

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Свега за програмску активност 0602-0001:

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

1.1
0602-0001
160
13
14
15
16
17
17.1
18

01

0602-0001
110
19

01

01

01

01

2

1
0602
0602-0001
111
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Број 16.

Стални трошкови
Трошкови путовања
Накнаде одборницима
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери

01

1

Службени лист општине Мали Иђош

421
422
423
423
426
465

01

Извори финансирања за Програм 15:

287,488.27
3,253,157.45

92.62

94.37

87.58

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
01

01

01

3

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Свега за Програм 15:

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Свега за Главу 1:

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

Свега за Раздео 2:

22,980,000.00

19,648,982.37

4.09

5.87

85.50

26,200,000.00
4,776,000.00
10,000.00
3,100,000.00
1,200,000.00
900,000.00
15,100,000.00
700,000.00
16,100,000.00
200,000.00
3,100,000.00
8,200,000.00
3,850,000.00
5,200,000.00
4,000,000.00

25,060,639.67
4,536,078.67
429,750.68
955,479.20
723,251.65
11,694,117.47
221,352.72
11,384,613.84
168,300.00
2,574,690.57
7,127,938.40
3,013,016.19
4,103,210.45
3,793,094.38

4.67
0.85
0.00
0.55
0.21
0.16
2.69
0.12
2.87
0.04
0.55
1.46
0.69
0.93
0.71

7.49
1.35
0.00
0.13
0.29
0.22
3.49
0.07
3.40
0.05
0.77
2.13
0.90
1.23
1.13

95.65
94.98
0.00
13.86
79.62
80.36
77.44
31.62
70.71
84.15
83.05
86.93
78.26

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483

47

484

48
49
50

511
512
515
01
13

0602
0602-0001
130

850,000.00

847,208.50

0.15

0.25

347,675.42
428,041.72
75,000.00

0.36
0.12
0.11

0.10
0.13
0.02

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

92,702,000.00
4,084,000.00

75,942,795.64
1,540,663.89

16.51
0.73

22.68
0.46

81.92

Функција 130:

96,786,000.00

77,483,459.53

17.24

23.14

80.06

Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

92,702,000.00
4,084,000.00

75,942,795.64
1,540,663.89

16.51
0.73

22.68
0.46

81.92

Свега за Програмску активност 0602-0001:

96,786,000.00

77,483,459.53

17.24

23.14

80.06

481

Савети националних мањина
Опште јавне услуге
Дотације невладиним организацијама

400,000.00

300,000.00

0.07

0.09

75.00

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

400,000.00

300,000.00

0.07

0.09

75.00

Функција 130:

400,000.00

300,000.00

0.07

0.09

75.00

Извори финансирања за Програмску активност 06020008:
Приходи из буџета

400,000.00

300,000.00

0.07

0.09

75.00

Свега за Програмску активност 0602-0008:

400,000.00

300,000.00

0.07

0.09

75.00

441
444
611

Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима

10,000.00
10,000.00
100,000.00

1,582.17
436.02

0.00
0.00
0.02

0.00
0.00
0.00

15.82
4.36

01

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

120,000.00

2,018.19

0.02

0.00

1.68

Функција 170:

120,000.00

2,018.19

0.02

0.00

1.68

Извори финансирања за Програмску активност 06020003:
Приходи из буџета

120,000.00

2,018.19

0.02

0.00

1.68

Свега за Програмску активност 0602-0003:

120,000.00

2,018.19

0.02

0.00

1.68

411
412
426
465

Правна помоћ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

859,000.00
154,000.00
20,000.00
115,000.00

570,307.63
102,085.10

0.17
0.03
0.00
0.02

66.39
66.29
0.00

60,789.04

0.15
0.03
0.00
0.02

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

1,148,000.00

733,181.77

0.20

0.22

63.87

Функција 330:

1,148,000.00

733,181.77

0.20

0.22

63.87

Извори финансирања за Програмску активност 06020009:
Приходи из буџета

1,148,000.00

733,181.77

0.20

0.22

63.87

0602-0008
130

01

0602-0003
170
52
53
54

01

0602-0009
330
55
56
57
58

78.91
94.83

2,000,000.00
700,000.00
600,000.00

01
13

51

Страна 63.

22,980,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

1

Година 2017.

Приходи из буџета

01

99.67
17.38
61.15
12.50

37.72

37.72

0.00

52.86

Страна 64.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Свега за Програмску активност 0602-0009:

Број 16.

1,148,000.00

733,181.77

0.20

0.22

63.87

Канцеларија за младе

0602-0007

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту

860
59
60

416
422

Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања

600,000.00
200,000.00

538,426.12
1,620.00

0.11
0.04

0.16
0.00

89.74
0.81

61

426

Материјал

250,000.00

31,510.97

0.04

0.01

12.60

61.1

465

Остале донације, дотације и трансфери

60,000.00

5,458.52

0.01

0.00

9.10

01
07

Извори финансирања за функцију 150:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

1,010,000.00
100,000.00

577,015.61

0.18
0.02

0.17
0.00

57.13

Функција 150:

1,110,000.00

577,015.61

0.20

0.17

51.98

Извори финансирања за Програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

1,010,000.00
100,000.00

577,015.61

0.18
0.02

0.17
0.00

57.13

Свега за Програмску активност 0602-0007:

1,110,000.00

577,015.61

0.20

0.17

51.98

423

Информисање
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору

2,500,000.00

479,455.17

0.45

0.14

19.18

01

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

2,500,000.00

479,455.17

0.45

0.14

19.18

Функција 830:

2,500,000.00

479,455.17

0.45

0.14

19.18

Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета

2,500,000.00

479,455.17

0.45

0.14

19.18

Свега за Програмску активност 0602-0006:

2,500,000.00

479,455.17

0.45

0.14

19.18

0.01
0.01
0.01
0.02

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

01
07

0602-0006
830
62

01

423
424
425
426

50,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00

01

Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета

250,000.00

0.00

0.04

0.00

0.00

Функција 220:

250,000.00

0.00

0.04

0.00

0.00

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

250,000.00

0.00

0.04

0.00

0.00

Свега за програмску активност 0602-0001:

250,000.00

0.00

0.04

0.00

0.00

423
424
425
426
481

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Јавни ред и безбедност
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама

100,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00

0.02
0.01
0.04
0.04
0.01

0.00
0.00
0.00
0.01
0.00

0.00
0.00
2.50
14.15

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

600,000.00

33,299.00

0.11

0.01

5.55

Функција 360:

600,000.00

33,299.00

0.11

0.01

5.55

Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

600,000.00

33,299.00

0.11

0.01

5.55

Свега за Програмску активност 0602-0001:

600,000.00

33,299.00

0.11

0.01

5.55

0.45
0.51

0.00
0.00

0.00

220

01

0602-0001
360
67
68
69
70
71

01

0.00

2,500,000.00
2,861,517.23

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

5,361,517.23

0.00

0.96

0.00

0.00

Функција 130:

5,361,517.23

0.00

0.96

0.00

0.00

Извори финансирања за Програмску активност 06020010:
Приходи из буџета

5,361,517.23

0.00

0.96

0.00

0.00

Свега за Програмску активност 0602-0010:

5,361,517.23

0.00

0.96

0.00

0.00

511

Пројекат термоизолације зграде
Опште јавне услуге
Зграде и грађевински објекти

2,000,000.00

0.36

0.00

0.00

01
07

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

1,000,000.00
1,000,000.00

0.00

0.18
0.18

0.00
0.00

0.00

Функција 130:

2,000,000.00

0.00

0.36

0.00

0.00

130
49911
49912
01

01

0602-П1
130
74

5,000.00
28,299.00

0.00

Програмска активност: Резерве
Опште јавне услуге
Стална резерва
Текућа резерва

0602-0010
72
73

0.00

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Цивилна заштита
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

0602-0001
63
64
65
66

0.00

0.00

0.00
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0.00
0.18

0.00

0.00

Свега за пројекат 0602-П1:

2,000,000.00

0.00

0.36

0.00

0.00

512

Куповина опреме за информатику
Опште јавне услуге
Машине и опрема

600,000.00

584,601.00

0.11

0.17

97.43

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

600,000.00

584,601.00

0.11

0.17

97.43

Функција 130:

600,000.00

584,601.00

0.11

0.17

97.43

Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета

600,000.00

584,601.00

0.11

0.17

97.43

Свега за пројекат 0602-П2:

600,000.00

584,601.00

0.11

0.17

97.43

512

Опремање канцеларија
Опште јавне услуге
Машине и опрема

600,000.00

305,992.00

0.11

0.09

51.00

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

600,000.00

305,992.00

0.11

0.09

51.00

Функција 130:

600,000.00

305,992.00

0.11

0.09

51.00

Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета

600,000.00

305,992.00

0.11

0.09

51.00

Свега за пројекат 0602-П3:

600,000.00

305,992.00

0.11

0.09

51.00

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

106,291,517.23
1,100,000.00
4,084,000.00

78,958,358.38

23.58
0.00
0.46

74.28
0.00

1,540,663.89

18.93
0.20
0.73

Свега за Програм 15:

111,475,517.23

80,499,022.27

19.86

24.04

72.21

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

106,291,517.23
1,100,000.00
4,084,000.00

78,958,358.38

23.58
0.00
0.46

74.28
0.00

1,540,663.89

18.93
0.20
0.73

Свега за Главу 1:

111,475,517.23

80,499,022.27

19.86

24.04

72.21

7,000,000.00
7,000,000.00

6,998,145.82
4,557,895.00

1.25
1.25

2.09
1.36

99.97

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,500,000.00
2,500,000.00

9,056,048.82
2,499,992.00

2.05
0.45

2.70
0.75

100.00

Функција 090:

14,000,000.00

11,556,040.82

2.49

3.45

82.54

Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,500,000.00
2,500,000.00

9,056,048.82
2,499,992.00

2.05
0.45

2.70
0.75

100.00

Свега за Програмску активност 0901-0001:

14,000,000.00

11,556,040.82

2.49

3.45

82.54

0.18

0.00

0.00

0602-П2
130

01

0602-П3
130
76

01

01
07
13

01
07
13

3

Страна 65.

1,000,000.00
1,000,000.00

01
07

75

Година 2017.

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

37.72

37.72

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

2
0901
0901-0001
090
77
78

4631
472
01
07

01
07

481

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте
смештаја
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама

01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

0901-0002
090
79

Текући трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

78.75

78.75

500,000.00
500,000.00

0.00

0.09
0.09

0.00
0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.18

0.00

0.00

500,000.00
500,000.00

0.00

0.09
0.09

0.00
0.00

0.00
0.00

Свега за Програмску активност 0901-0002:

1,000,000.00

0.00

0.18

0.00

0.00

481

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама

4,000,000.00

3,105,733.80

0.71

0.93

77.64

01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

3,000,000.00
1,000,000.00

2,955,733.80
150,000.00

0.53
0.18

0.88
0.04

98.52

Функција 090:

4,000,000.00

3,105,733.80

0.71

0.93

77.64

Извори финансирања за Програмску активност 09010003:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

3,000,000.00
1,000,000.00

2,955,733.80
150,000.00

0.53
0.18

0.88
0.04

98.52

Свега за Програмску активност 0901-0003:

4,000,000.00

3,105,733.80

0.71

0.93

77.64

Функција 090:

01
07

0901-0003
090
80

1,000,000.00

65.11

01
07

Извори финансирања за Програмску активност 09010002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

0.00

15.00

15.00

Страна 66.

Година 2017.
0901-0005
090
81

481

01

01

0901-0001
090
82
83

4631
472
01
07

01
07

0901-0006
090
84

4631

85

472

01

01

0901-0005
090
86

481

01

01

01
07

01
07

3

Службени лист општине Мали Иђош
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Активности Црвеног крста
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама - (народна
кухиња)
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

1,000,000.00

763,697.17

0.18

0.23

1,000,000.00

763,697.17

0.18

0.23

76.37

Функција 090:

1,000,000.00

763,697.17

0.18

0.23

76.37

Извори финансирања за Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета

1,000,000.00

763,697.17

0.18

0.23

76.37

Свега за Програмску активност 0901-0005:

1,000,000.00

763,697.17

0.18

0.23

76.37

Превоз ђака и студената
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

7,500,000.00
7,500,000.00

4,628,509.50
5,222,434.20

1.34
1.34

1.38
1.56

61.71

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,000,000.00
4,000,000.00

8,680,452.70
1,170,491.00

1.96
0.71

2.59
0.35

78.91

Функција 090:

15,000,000.00

9,850,943.70

2.67

2.94

65.67

Извори финансирања за Програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,000,000.00
4,000,000.00

8,680,452.70
1,170,491.00

1.96
0.71

2.59
0.35

78.91

Свега за Програмску активност 0901-0001:

15,000,000.00

9,850,943.70

2.67

2.94

65.67

2,500,000.00

813,683.00

0.45

0.24

32.55

6,500,000.00

4,888,957.00

1.16

1.46

Дечја заштита
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Исхрана, смештај ученика и студената, студентске и
ученичке награде
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

76.37

69.63

29.26

29.26

75.21

9,000,000.00

5,702,640.00

1.60

1.70

63.36

Функција 090:

9,000,000.00

5,702,640.00

1.60

1.70

63.36

Извори финансирања за Програмску активност 09010006:
Приходи из буџета

9,000,000.00

5,702,640.00

1.60

1.70

63.36

Свега за Програмску активност 0901-0006:

9,000,000.00

5,702,640.00

1.60

1.70

63.36

Активности Црвеног крста
Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту
Дотације невладиним организацијама (функционисање
Црвеног крста)
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

1,100,000.00

978,230.98

0.20

0.29

1,100,000.00

978,230.98

0.20

0.29

88.93

Функција 090:

1,100,000.00

978,230.98

0.20

0.29

88.93

Извори финансирања за Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета

1,100,000.00

978,230.98

0.20

0.29

88.93

Свега за Програмску активност 0901-0005:

1,100,000.00

978,230.98

0.20

0.29

88.93

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

37,100,000.00
8,000,000.00

28,136,803.47
3,820,483.00

6.61
1.43

8.40
1.14

75.84

Свега за Програм 11:

45,100,000.00

31,957,286.47

8.03

9.55

70.86

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

37,100,000.00
8,000,000.00

28,136,803.47
3,820,483.00

6.61
1.43

8.40
1.14

75.84

Свега за Главу 2:

45,100,000.00

31,957,286.47

8.03

9.55

70.86

0.07
0.07
0.07

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

88.93

47.76

47.76

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подстицаји пољопривредној производњи
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

3
0101
0101-0002
420
87
88
89

424
451
451

Специјализоване услуге
Текуће субвенције пољопривреди
Капиталне субвенције пољопривреди

01

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

1,200,000.00

0.00

0.21

0.00

0.00

Функција 420:

1,200,000.00

0.00

0.21

0.00

0.00

Извори финансирања за програмску активност 01010002:
Приходи из буџета

1,200,000.00

0.00

0.21

0.00

0.00

Свега за програмску активност 0101-0002:

1,200,000.00

0.00

0.21

0.00

0.00

41,000,000.00

6,841,335.09

7.30

2.04

16.69

01

400,000.00
400,000.00
400,000.00

0.00

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда

0101-0001
421
90

423

Услуге по уговору

Број 16.
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424

99

424

100

426

Специјализоване услуге на заштити пољопривредног
земњишта
Специјализоване услуге на студијско-истраживачким
радовима који третирају проблематику земљишта
Материјал

01
07
13

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

40,000,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00

Функција 421:

1,355,397.30

0.62

0.40

1,000,000.00

168,670.93

0.18

0.05

0.09

0.00

0.00

8,365,403.32

7.13
0.45
0.62

2.50
0.00
0.00

20.91
0.00

46,000,000.00

8,365,403.32

8.19

2.50

18.19

Извори финансирања за програмску активност 01010001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

40,000,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00

8,365,403.32

7.13
0.45
0.62

2.50
0.00
0.00

20.91
0.00

Свега за програмску активност 0101-0001:

46,000,000.00

8,365,403.32

8.19

2.50

18.19

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

41,200,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00

8,365,403.32
0.00

7.34
0.45
0.62

2.50
0.00
0.00

20.30
0.00

Свега за Програм 5:

47,200,000.00

8,365,403.32

8.41

2.50

17.72

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

41,200,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00

8,365,403.32
0.00

7.34
0.45
0.62

2.50
0.00
0.00

20.30
0.00

Свега за Главу 3:

47,200,000.00

8,365,403.32

8.41

2.50

17.72

424
511

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Специјализоване услуге
3,000,000.00
Зграде и грађевински објекти
13,000,000.00

339,000.00
5,168,947.14

0.53
2.32

0.10
1.54

11.30

01
13

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8,000,000.00
8,000,000.00

5,507,947.14

1.43
1.43

1.65
0.00

68.85

16,000,000.00

5,507,947.14

2.85

1.65

34.42

8,000,000.00
8,000,000.00

5,507,947.14

1.43
1.43

1.65
0.00

68.85

16,000,000.00

5,507,947.14

2.85

1.65

34.42

424
511

Уређење грађевинског земљишта
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти

1,000,000.00
7,000,000.00

8,000.00
3,103,989.60

0.18
1.25

0.00
0.93

44.34

01
13

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6,000,000.00
2,000,000.00

3,111,989.60

1.07
0.36

0.93
0.00

51.87

Функција 620:

8,000,000.00

3,111,989.60

1.43

0.93

38.90

Извори финансирања за пројекат 1101-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

6,000,000.00
2,000,000.00

3,111,989.60

1.07
0.36

0.93
0.00

51.87

Свега за пројекат 1101-П1:

8,000,000.00

3,111,989.60

1.43

0.93

38.90

422
423
424
465
482

Попис и укњижење јавне имовине Општине
Развој заједнице
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

30,000.00
3,600,000.00
150,000.00
360,000.00
50,000.00

0.01
0.64
0.03
0.06
0.01

0.00
0.63
0.00
0.05
0.00

0.00
58.65
0.00
49.32

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

4,190,000.00

2,289,062.57

0.75

0.68

54.63

Функција 620:

4,190,000.00

2,289,062.57

0.75

0.68

54.63

Извори финансирања за пројекат 1101-П2:
Приходи из буџета

4,190,000.00

2,289,062.57

0.75

0.68

54.63

Свега за пројекат 1101-П2:

4,190,000.00

2,289,062.57

0.75

0.68

54.63

511

Спољно уређење трга испред Дома културе - Мали
Иђош
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти

3,200,000.00

2,681,224.00

0.57

0.80

83.79

01
13

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

200,000.00
3,000,000.00

60,000.00
2,621,224.00

0.04
0.53

0.02
0.78

30.00

Функција 620:

3,200,000.00

2,681,224.00

0.57

0.80

83.79

200,000.00

60,000.00

0.04

0.02

30.00

01
07
13

01
07
13

4
1101
1101-0001
620
101
102

Функција 620:

01
13

Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

1101-П1
620
103
104

01
13

1101-П2
620
105
106
107
107.1
108

01

1101-П3
620
109

Страна 67.

3,500,000.00

01
07
13

3

Година 2017.

91

01

Извори финансирања за пројекат 1101-П3:
Приходи из буџета

500,000.00

2,111,499.28
177,563.29

38.73
16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

39.76

0.00

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

87.37

Страна 68.

Година 2017.
13

01
13

01
13

3

0.80

83.79

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18,390,000.00
13,000,000.00

10,968,999.31
2,621,224.00

3.28
2.32

3.28
0.78

59.65

Свега за Програм 1:

31,390,000.00

13,590,223.31

5.59

4.06

43.29

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

18,390,000.00
13,000,000.00

10,968,999.31
2,621,224.00

3.28
2.32

3.28
0.78

59.65

Свега за Главу 4:

31,390,000.00

13,590,223.31

5.59

4.06

43.29

1,312,085.45

0.39
0.00
0.01

52.48
0.00

21,834.08

0.45
0.00
0.02

20.16

20.16

2,615,000.00

1,333,919.53

0.47

0.40

51.01

2,615,000.00

1,333,919.53

0.47

0.40

51.01

Извори финансирања за програмску активност 15010001:
Приходи из буџета

2,615,000.00

1,333,919.53

0.47

0.40

51.01

Свега за програмску активност 1501-0001:

2,615,000.00

1,333,919.53

0.47

0.40

51.01

Финансијска подршка локалном економском развоју
Општи економски и комерцијални послови
Субвенције приватним предузећима
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти

2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

0.36
0.36
0.36

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00

0.53
0.53

0.00
0.00

0.00

Функција 411:

6,000,000.00

0.00

1.07

0.00

0.00

Извори финансирања за програмску активност 15010005:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00
0.00

0.53
0.53

0.00
0.00

0.00

Свега за програмску активност 1501-0005:

6,000,000.00

0.00

1.07

0.00

0.00

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

5,615,000.00
3,000,000.00

1,333,919.53
0.00

1.00
0.53

0.40
0.00

23.76

Свега за Програм 3:

8,615,000.00

1,333,919.53

1.53

0.40

15.48

Извори финансирања за Главу 5.:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

5,615,000.00
3,000,000.00

1,333,919.53
0.00

1.00
0.53

0.40
0.00

23.76

Свега за Главу 5.:

8,615,000.00

1,333,919.53

1.53

0.40

15.48

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР. МАРТОН ШАНДОР"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Услуге јавног здравства
Стални трошкови 421
Услуге по уговору 423
Специјализоване услуге 424
Текуће поправке и одржавање 425
Материјал 426
Зграде и грађевински објекти 511
Залихе робе за даљу продају 483

1,000,000.00
315,000.00
240,000.00
440,000.00
450,000.00
1,950,000.00
3,990,000.00

720,760.75
312,216.43
172,449.00
410,377.61
436,758.41

0.18
0.06
0.04
0.08
0.08
0.35
0.71

0.22
0.09
0.05
0.12
0.13
0.00
1.16

72.08
99.12
71.85
93.27
97.06
0.00

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

7,385,000.00
1,000,000.00

5,952,562.20

1.32
0.18

1.78
0.00

80.60

Функција 740:

8,385,000.00

5,952,562.20

1.49

1.78

70.99

Извори финансирања за Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

7,385,000.00
1,000,000.00

5,952,562.20
0.00

1.32
0.18

1.78
0.00

80.60

Свега за Програмску активност 1801-0001:

8,385,000.00

5,952,562.20

1.49

1.78

70.99

454
4631
4632
01
07

01
07

01
07

01
07

6
1801
1801-0001
740
4641
4641
4641
4641
4641
4641
4641
01
07

01
07

1801-П1

0.57

Функција 411:

411

126

87.37

2,681,224.00

01

1501-0005

120
121
122
123
124
125

0.78

3,200,000.00

Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета

01

3

0.53

Свега за пројекат 1101-П3:

0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
15,000.00
100,000.00

411

119

2,621,224.00

411
412
414
415
423
424
465

1501
1501-0001

117
118

Број 16.

3,000,000.00

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Подршка постојећој привреди
Унапређење привредног амбијента (КЛЕР)
Општи економски и комерцијални послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Остале дотације и трансфери

5

110
111
112
113
114
115
116

Службени лист општине Мали Иђош

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Побољшање енергетске ефикасности

3,900,000.00

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.74

0.00

0.00

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
740
127

14,000,000.00

659,778.80

2.49

0.20

4.71

4,000,000.00
10,000,000.00

659,778.80

0.71
1.78

0.20
0.00

16.49

Функција 740:

14,000,000.00

659,778.80

2.49

0.20

4.71

Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

4,000,000.00
10,000,000.00

659,778.80

0.71
1.78

0.20
0.00

16.49

Свега за Пројекат 1801-П1:

14,000,000.00

659,778.80

2.49

0.20

4.71

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,385,000.00
11,000,000.00

6,612,341.00
0.00

2.03
1.96

1.98
0.00

58.08

Свега за Програм 12:

22,385,000.00

6,612,341.00

3.99

1.98

29.54

Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,385,000.00
11,000,000.00

6,612,341.00
0.00

2.03
1.96

1.98
0.00

58.08

Свега за Главу 6:

22,385,000.00

6,612,341.00

3.99

1.98

29.54

481

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама

7,150,000.00

6,182,413.00

1.27

1.85

86.47

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

7,150,000.00

6,182,413.00

1.27

1.85

86.47

Функција 810:

7,150,000.00

6,182,413.00

1.27

1.85

86.47

Извори финансирања за Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета

7,150,000.00

6,182,413.00

1.27

1.85

86.47

Свега за Програмску активност 1301-0001:

7,150,000.00

6,182,413.00

1.27

1.85

86.47

465

Подршка предшколском, школском и рекреативном
спорту и масовној физичкој култури
Услуге рекреације и спорта
Остале донације, дотације и трансфери

1,000,000.00

164,040.00

0.18

0.05

16.40

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

1,000,000.00

164,040.00

0.18

0.05

16.40

Функција 810:

1,000,000.00

164,040.00

0.18

0.05

16.40

Извори финансирања за Програмску активност 13010002:
Приходи из буџета

1,000,000.00

164,040.00

0.18

0.05

16.40

Свега за Програмску активност 1301-0002:

1,000,000.00

164,040.00

0.18

0.05

16.40

425

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање

2,000,000.00

350,000.00

0.36

0.10

17.50

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

2,000,000.00

350,000.00

0.36

0.10

17.50

Функција 810:

2,000,000.00

350,000.00

0.36

0.10

17.50

Извори финансирања за Програмску активност 13010003:
Приходи из буџета

2,000,000.00

350,000.00

0.36

0.10

17.50

Свега за Програмску активност 1301-0003:

2,000,000.00

350,000.00

0.36

0.10

17.50

423
425
512

Рекреација на отвореном у општини Мали Иђош
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Машине и опрема

84,500.00
28,500.00
1,100,000.00

0.02
0.01
0.20

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

01
13

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

113,000.00
1,100,000.00

0.00

0.02
0.20

0.00
0.00

0.00

Функција 810:

1,213,000.00

0.00

0.22

0.00

0.00

Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

113,000.00
1,100,000.00

0.00

0.02
0.20

0.00
0.00

0.00

Свега за Пројекат 1301-П1:

1,213,000.00

0.00

0.22

0.00

0.00

511

Изградња трибина, заштитне ограде, на фудбалском
терену ФК Јадран
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти

6,000,000.00

108,000.00

1.07

0.03

1.80

01
07

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,000,000.00
4,000,000.00

108,000.00

0.36
0.71

0.03
0.00

5.40

Функција 810:

6,000,000.00

108,000.00

1.07

0.03

1.80

01
07

01
07

01
07

7
1301
1301-0001
810
128

01

1301-0002
810
129

01

1301-0003
810
130

01

1301-П1
810
131
132
133

01
13

1301-П2
810
134

Страна 69.

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

4642
01
07

3

Година 2017.

Услуге јавног здравства
Зграде и грађевински објекти 511

Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Страна 70.

Година 2017.

108,000.00
0.00

0.36
0.71

0.03
0.00

5.40

Свега за Пројекат 1301-П2:

6,000,000.00

108,000.00

1.07

0.03

1.80

511
512

Адаптација објекта за спорт и физичку културу
ООШ "Ади Ендре" Мали Иђош
Услуге рекреације и спорта
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

7,270,000.00
708,000.00

1.29
0.13

0.00
0.00

0.00

01
07

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,470,000.00
5,508,000.00

0.00

0.44
0.98

0.00
0.00

0.00

Функција 810:

7,978,000.00

0.00

1.42

0.00

0.00

Извори финансирања за Пројекат 1301-П3:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,470,000.00
5,508,000.00

0.00

0.44
0.98

0.00
0.00

0.00

Свега за Пројекат 1301-П3:

7,978,000.00

0.00

1.42

0.00

0.00

Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14,733,000.00
9,508,000.00
1,100,000.00

6,804,453.00

2.62
1.69
0.20

2.03
0.00
0.00

46.19
0.00

Свега за Програм 14:

25,341,000.00

6,804,453.00

4.51

2.03

26.85

Извори финансирања за Главу 7:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

14,733,000.00
9,508,000.00
1,100,000.00

6,804,453.00

2.62
1.69
0.20

2.03
0.00
0.00

46.19
0.00

Свега за Главу 7:

25,341,000.00

6,804,453.00

4.51

2.03

26.85

411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
465
512
513
515

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остале некретнине и опрема

2,000,000.00
360,000.00
160,000.00
10,000.00
640,000.00
40,000.00
1,951,000.00
107,000.00
40,000.00
165,000.00
305,000.00
95,000.00
5,000.00
226,000.00

1,469,718.43
263,079.55
800.00

0.36
0.06
0.03
0.00
0.11
0.01
0.35
0.02
0.01
0.03
0.05
0.02
0.00
0.04

0.44
0.08
0.00
0.00
0.17
0.00
0.39
0.02
0.00
0.03
0.08
0.02
0.00
0.05

73.49
73.08
0.50
0.00
90.21
4.50
67.43
72.59
34.98
59.91
82.86
63.77
0.00

01
04
07
08

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

5,577,000.00
55,000.00
21,000.00
451,000.00

4,279,047.17

0.99
0.01
0.00
0.08

1.28
0.00
0.01
0.00

76.73
0.00
97.76

Функција 820:

6,104,000.00

4,299,577.17

1.09

1.28

70.44

Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

5,577,000.00
55,000.00
21,000.00
451,000.00

4,279,047.17

0.99
0.01
0.00
0.08

1.28
0.00
0.01
0.00

76.73
0.00
97.76

Свега за програмску активност 1201-0001:

6,104,000.00

4,299,577.17

1.09

1.28

70.44

Извори финансирања за Главу 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

5,577,000.00
55,000.00
21,000.00
451,000.00

4,279,047.17

0.99
0.01
0.00
0.08

1.28
0.00
0.01
0.00

76.73
0.00
97.76

Свега за Главу 8:

6,104,000.00

4,299,577.17

1.09

1.28

70.44

800,000.00

800,000.00

0.14

0.24

150,000.00

100,000.00

0.03

0.03

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

950,000.00

900,000.00

0.17

0.27

94.74

Функција 820:

950,000.00

900,000.00

0.17

0.27

94.74

Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета

950,000.00

900,000.00

0.17

0.27

94.74

Свега за програмску активност 1201-0002:

950,000.00

900,000.00

0.17

0.27

94.74

810

01
07

01
07
13

01
07
13

3

8
1201
1201-0001
820
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

01
04
07
08

01
04
07
08

3

Број 16.

2,000,000.00
4,000,000.00

1301-П3
135
136

Службени лист општине Мали Иђош

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

01
07

9
1201-002
820
151

4511

152

4512

01

01

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Услуге културе
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

577,346.88
1,800.00
1,315,504.34
77,672.79
13,990.00
98,853.91
252,726.22
60,580.00
167,505.05

20,530.00

20,530.00

20,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.12

0.00

0.00

0.00

100.00
66.67

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

950,000.00

900,000.00

0.17

0.27

94.74

Свега за Главу 9.:

950,000.00

900,000.00

0.17

0.27

94.74

КУЛТУРНА УМЕТНИЧКА ДРУШТВА
Подстицаји културном и уметнишком стваралаштву
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама

8,150,000.00

7,991,917.97

1.45

2.39

98.06

Функција 820:

8,150,000.00

7,991,917.97

1.45

2.39

98.06

Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета

8,150,000.00

7,991,917.97

1.45

2.39

98.06

Свега за програмску активност 1201-0002:

8,150,000.00

7,991,917.97

1.45

2.39

98.06

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета

8,150,000.00

7,991,917.97

1.45

2.39

98.06

Свега за Главу 10:

8,150,000.00

7,991,917.97

1.45

2.39

98.06

481

ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИТАРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Пдстицаји културном и уметнишком стваралаштву
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

Функција 820:

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

Свега за програмску активност 1201-0002:

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

Извори финансирања за Главу 11:
Приходи из буџета

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

Свега за Главу 11:

3,800,000.00

3,755,800.00

0.68

1.12

98.84

481

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Пдстицаји културном и уметнишком стваралаштву
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

Функција 820:

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

Свега за програмску активност 1201-0002:

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

Извори финансирања за Главу 12:
Приходи из буџета

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

Свега за Главу 12:

2,400,000.00

2,092,245.68

0.43

0.62

87.18

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

20,877,000.00
55,000.00
21,000.00
451,000.00

19,019,010.82

3.72
0.01
0.00
0.08

5.68
0.00
0.01
0.00

91.10
0.00
97.76

Свега за Програм 13:

21,404,000.00

19,039,540.82

3.81

5.69

88.95

500,000.00

0.09

0.00

500,000.00

0.09

0.00

10
1201-0002
820
153

481

01

01

3

11
1201-0002
820
154

01

01

3

12
1201-0002
820
155

01

01

01
04
07
08

3

13
0601
0601-0001
630
156
157

Страна 71.

Извори финансирања за Главу 9.:
Приходи из буџета

01

3

Година 2017.

4511
4512

01

01

0601-0003
660
158

4511

159

4512

160

481

ЈП"КОМУНАЛ"
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Водоснабдевање
Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

20,530.00

0.00

0.00
0.00

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

0.00
1,000,000.00

0.00

0.18

0.00

0.00

Функција 160:

1,000,000.00

0.00

0.18

0.00

0.00

Извори финансирања за Програмску активност 06010001:
Приходи из буџета

1,000,000.00

0.00

0.18

0.00

0.00

Свега за Програмску активност 0601-0001:

1,000,000.00

0.00

0.18

0.00

0.00

400,000.00

228,727.20

Одржавање депонија
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Дотације невладиним организацијама

0.07

0.07

1,500,000.00

0.27

0.00

200,000.00

0.04

0.00

57.18
0.00
0.00

Страна 72.

Година 2017.
01
07

01
07

0601-0007
660
161

4511

162

4512

01
07

Службени лист општине Мали Иђош
1,350,000.00
750,000.00

228,727.20

0.24
0.13

0.07
0.00

16.94

Функција 160:

2,100,000.00

228,727.20

0.37

0.07

10.89

Извори финансирања за Програмску активност 06010003:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

1,350,000.00
750,000.00

228,727.20

0.24
0.13

0.07
0.00

16.94

Свега за Програмску активност 0601-0003:

2,100,000.00

228,727.20

0.37

0.07

10.89

300,000.00

0.05

0.00

1,000,000.00

0.18

0.00

Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Функција 160:

01
07

Извори финансирања за Програмску активност 06010007:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 0601-0007:

0601-0008
660
163
164

423
4511

01

01

0601-0009
660
165
166

423
4511
01
07

Јавна хигијена
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

640
167
168

4511
4512

0.00

800,000.00
500,000.00

0.00

0.14
0.09

0.00
0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.23

0.00

0.00

800,000.00
500,000.00

0.00

0.14
0.09

0.00
0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.23

0.00

0.00

3,000,000.00

1,350,378.00

0.53

0.40

45.01

0.11

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

1,350,378.00

0.64

0.40

37.51

3,600,000.00

1,350,378.00

0.64

0.40

37.51

Извори финансирања за Програмску активност 06010008:
Приходи из буџета

3,600,000.00

1,350,378.00

0.64

0.40

37.51

Свега за Програмску активност 0601-0008:

3,600,000.00

1,350,378.00

0.64

0.40

37.51

700,000.00

103,200.00

0.12

0.03

14.74

0.09

0.00

Уређење и одржавање зеленила
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Извори финансирања за Програмску активност 06010009:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

Јавна расвета
Улична расвета
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

500,000.00

0.00

900,000.00
300,000.00

103,200.00

0.16
0.05

0.03
0.00

11.47

1,200,000.00

103,200.00

0.21

0.03

8.60

900,000.00
300,000.00

103,200.00
0.00

0.16
0.05

0.03
0.00

11.47

1,200,000.00

103,200.00

0.21

0.03

8.60

3,500,000.00

0.62

0.00

600,000.00

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

01

4,100,000.00

0.00

0.73

0.00

0.00

4,100,000.00

0.00

0.73

0.00

0.00

01

Функција 160:
Извори финансирања за Програмску активност 06010010:
Приходи из буџета

4,100,000.00

0.00

0.73

0.00

0.00

Свега за Програмску активност 0601-0010:

4,100,000.00

0.00

0.73

0.00

0.00

300,000.00

0.05

0.00

400,000.00

0.07

0.00

660

170

0.00

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета

0601-0011

169

0.00

3,600,000.00

Свега за Програмску активност 0601-0009:
0601-0010

0.00

Функција 160:

Функција 160:

01
07

Број 16.

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

451
451

01
07

01

Одржавање гробаља и погребне услуге
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

0.00
0.00

Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

500,000.00
200,000.00

0.00

0.09
0.04

0.00
0.00

0.00

Функција 660:

700,000.00

0.00

0.12

0.00

0.00

Извори финансирања за Програмску активност 06010011:
Приходи из буџета

500,000.00

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
07

01
07

01
07

3

0.00

0.00

Извори финансирања за Главу 13:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

12,250,000.00
1,750,000.00

1,682,305.20

2.18
0.31

0.50
0.00

13.73

Свега за Главу 13:

14,000,000.00

1,682,305.20

2.49

0.50

12.02

Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

12,250,000.00
1,750,000.00

1,682,305.20

2.18
0.31

0.50
0.00

13.73

Свега за Програм 2:

14,000,000.00

1,682,305.20

2.49

0.50

12.02

2,900,000.00
550,000.00
9,800,000.00
275,000.00
1,494,000.00
1,000,000.00
2,050,000.00
1,010,000.00
200,000.00
600,000.00
350,000.00
20,000.00
400,000.00
274,000.00

2,420,013.69
433,155.92
9,753,412.99
103,500.00
1,237,458.07
919,100.61
2,049,974.51
934,841.68
160,432.66
597,960.00
316,400.00
9,730.00
346,620.40
105,288.00

0.52
0.10
1.75
0.05
0.27
0.18
0.37
0.18
0.04
0.11
0.06
0.00
0.07
0.05

0.72
0.13
2.91
0.03
0.37
0.27
0.61
0.28
0.05
0.18
0.09
0.00
0.10
0.03

83.45
78.76
99.52
37.64
82.83
91.91
100.00
92.56
80.22
99.66
90.40
48.65
86.66

0.00

0.00

3.71
0.02

5.76
0.03

100.00

Функција 160:

20,923,000.00

19,387,888.53

3.73

5.79

92.66

Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

20,823,000.00
100,000.00

19,287,888.53
100,000.00

3.71
0.02

5.76
0.03

100.00

Свега за Програмску активност 0602-0002:

20,923,000.00

19,387,888.53

3.73

5.79

92.66

2,200,000.00
437,000.00
200,000.00
50,000.00
4,500,000.00
95,000.00
320,000.00
2,400,000.00
1,500,000.00
824,000.00
1,000.00
353,700.00
200,000.00
15,000.00
5,000.00
5,200,000.00
2,488,000.00

2,048,233.43
366,651.66
63,926.00

405,571.00
501,220.61

0.39
0.08
0.04
0.01
0.80
0.02
0.06
0.43
0.27
0.15
0.00
0.06
0.04
0.00
0.00
0.93
0.44

0.61
0.11
0.02
0.00
1.22
0.00
0.07
0.54
0.38
0.25
0.00
0.05
0.01
0.00
0.00
0.12
0.15

93.10
83.90
31.96
0.00
90.78
0.00
70.18
75.76
84.45
99.79
0.00
43.13
20.00
53.99
0.00
7.80

38.43
92.63

92.63

411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
444
465
481
482
483
511
512

Месне заједнице
Месна заједница Ловћенац
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
07

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

14,708,700.00
6,080,000.00

11,517,629.53
285,571.00

2.62
1.08

3.44
0.09

78.30

Функција 160:

20,788,700.00

11,803,200.53

3.70

3.53

56.78

Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

14,708,700.00
6,080,000.00

11,517,629.53
285,571.00

2.62
1.08

3.44
0.09

78.30

Свега за Програмску активност 0602-0002:

20,788,700.00

11,803,200.53

3.70

3.53

56.78

2,643,000.00
500,000.00
148,000.00
8,140,000.00
200,000.00
3,100,000.00
580,000.00
1,700,000.00

2,136,168.00
382,377.00
147,240.00
8,129,726.93
22,206.00
2,996,899.40
376,850.99
1,377,340.85

0.47
0.09
0.03
1.45
0.04
0.55
0.10
0.30

0.64
0.11
0.04
2.43
0.01
0.90
0.11
0.41

80.82
76.48
99.49
99.87
11.10
96.67
64.97
81.02

01
07

0602-0002
160
199
200
201
202
203
204
205

0.12

19,287,888.53
100,000.00

160

198

0.00

0.00

20,823,000.00
100,000.00

0602-0002

197

0.00

700,000.00

01
07

01
07

186
187
188
189
190
191
192
193
194
194.1
195
195.1
195.2
195.3
196

0.04

Свега за Програмску активност 0601-0011:

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

160

185

0.00

411
412
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
511
512

0602
0602-0002

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Страна 73.

200,000.00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице
Месна заједница Mали Иђош
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

14

171

Година 2017.

Донације од осталих нивоа власти

411
412
414
421
422
423
424
425

Месне заједнице
Месна заједница Фекетић
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

4,085,119.11
224,560.36
1,818,305.46
1,266,748.71
822,230.92
152,534.08
40,000.00
8,099.19

20.15

4.70

4.70

Страна 74.

Година 2017.
206
207
208
209
210
211
211.1

880,000.00
450,000.00
220,000.00
400,000.00
22,000.00
6,938,000.00
200,000.00

876,337.07
308,148.00
196,000.00
235,000.00
273.00

01
07

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

19,083,000.00
7,038,000.00

Функција 160:

01
07

01
07

15
0401
0401-0001
550
212
213

423
424

214

4511

01
07

01
07

0401-0002
550
215
216

Број 16.

Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
07

3

Службени лист општине Мали Иђош

426
465
472
481
482
511
512

4511
4512

01

01

0.16
0.08
0.04
0.07
0.00
1.24
0.04

0.26
0.09
0.06
0.07
0.00
0.00
0.02

99.58
68.48
89.09
58.75
1.24
0.00

17,242,367.24

3.40
1.25

5.15
0.00

90.35

26,121,000.00

17,242,367.24

4.65

5.15

66.01

Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

19,083,000.00
7,038,000.00

17,242,367.24

3.40
1.25

5.15
0.00

90.35

Свега за Програмску активност 0602-0002:

26,121,000.00

17,242,367.24

4.65

5.15

66.01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

54,614,700.00
13,218,000.00

48,047,885.30
385,571.00

9.73
2.35

14.35
0.12

87.98

Свега за Програм 2:

67,832,700.00

48,433,456.30

12.08

14.47

71.40

Извори финансирања за Главу 14:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

54,614,700.00
13,218,000.00

48,047,885.30
385,571.00

9.73
2.35

14.35
0.12

87.98

Свега за Главу 14:

67,832,700.00

48,433,456.30

12.08

14.47

71.40

0.00
0.00

57,800.00

28.90

0.00

0.00

2.92

2.92

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Заштита животне средине: исттаживање и развој
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 550:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

500,000.00
2,000,000.00

0.09
0.36

0.00
0.00

1,000,000.00

0.18

0.00

2,500,000.00
1,000,000.00

0.00

0.45
0.18

0.00
0.00

0.00

Функција 550:

3,500,000.00

0.00

0.62

0.00

0.00

Извори финансирања за Програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,500,000.00
1,000,000.00

0.00

0.45
0.18

0.00
0.00

0.00

Свега за Програмску активност 0401-0001:

3,500,000.00

0.00

0.62

0.00

0.00

1,500,000.00

1,211,745.00

0.27

0.36

6,750,000.00

1,678,404.45

1.20

0.50

Извори финансирања за функцију 550:
Приходи из буџета

8,250,000.00

2,890,149.45

1.47

0.86

35.03

Функција 550:

8,250,000.00

2,890,149.45

1.47

0.86

35.03

Извори финансирања за Програмску активност 04010002:
Приходи из буџета

8,250,000.00

2,890,149.45

1.47

0.86

35.03

Свега за Програмску активност 0401-0002:

8,250,000.00

2,890,149.45

1.47

0.86

35.03

0.05
0.09

0.00
0.00

0.00

Управљање комуналном отпадом
"Регинална депонија" доо Суботица
Заштита животне средине: исттаживање и развој
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

0.00

0.00

0.00

80.78
24.87

Праћење квалитета елемената животне средине

0401-0003
540
217
218

423
424

Заштита биљног и животињског света и крајолика;
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

300,000.00
500,000.00

01
07

Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

600,000.00
200,000.00

0.00

0.11
0.04

0.00
0.00

0.00

Функција 540:

800,000.00

0.00

0.14

0.00

0.00

Извори финансирања за Програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

600,000.00
200,000.00

0.00

0.11
0.04

0.00
0.00

0.00

Свега за Програмску активност 0401-0003:

800,000.00

0.00

0.14

0.00

0.00

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

11,350,000.00
1,200,000.00

2,890,149.45
0.00

2.02
0.21

0.86
0.00

25.46

Свега за Програм 6:

12,550,000.00

2,890,149.45

2.24

0.86

23.03

Извори финансирања за Главу 15:
Приходи из буџета

11,350,000.00

2,890,149.45

2.02

0.86

25.46

01
07

01
07

01

0.00

0.00

0.00

0.00

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
07

Свега за Главу 15:
3

23.03

0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02

0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

31.47
65.51
8.89
0.00
0.00

260,000.00
100,000.00

48,623.91

0.05
0.02

0.01
0.00

18.70

Функција 473:

360,000.00

48,623.91

0.06

0.01

13.51

Извори финансирања за Програмску активност 15020001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

260,000.00
100,000.00

48,623.91
0.00

0.05
0.02

0.01
0.00

18.70

Свега за Програмску активност 1502-0001:

360,000.00

48,623.91

0.06

0.01

13.51

421
422
423
426

Туристичка промоција
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

10,000.00
230,000.00
200,000.00
50,000.00

28,717.50
7,240.00

0.00
0.04
0.04
0.01

0.00
0.01
0.00
0.00

0.00
12.49
3.62

01
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

390,000.00
100,000.00

35,957.50

0.07
0.02

0.01
0.00

9.22

Функција 473:

490,000.00

35,957.50

0.09

0.01

7.34

Извори финансирања за Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

390,000.00
100,000.00

35,957.50

0.07
0.02

0.01
0.00

9.22

Свега за Програмску активност 1502-0002:

490,000.00

35,957.50

0.09

0.01

7.34

511

Реконструкција пешачких и бициклистичких стаза у
центру насеља Фекетић - повећање туристичког
потенцијала
Туризам
Зграде и грађевински објекти

550,000.00

0.10

0.00

0.00

01
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

50,000.00
500,000.00

0.00

0.01
0.09

0.00
0.00

0.00

Функција 473:

550,000.00

0.00

0.10

0.00

0.00

Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

50,000.00
500,000.00

0.00
0.00

0.01
0.09

0.00
0.00

0.00

Свега за пројекат 1502-П1:

550,000.00

0.00

0.10

0.00

0.00

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

700,000.00
700,000.00

84,581.41
0.00

0.12
0.12

0.03
0.00

12.08

1,400,000.00

84,581.41

0.25

0.03

6.04

700,000.00
700,000.00

84,581.41
0.00

0.12
0.12

0.03
0.00

12.08

1,400,000.00

84,581.41

0.25

0.03

6.04

4,006,632.82
717,187.25
28,000.00
50,722.92
408,227.86
139,446.68
5,984.15
2,099,952.31

0.75
0.14
0.04
0.02
0.08
0.05
0.01
0.39
0.01
0.68
0.21
0.00
0.13
0.05
0.75

1.20
0.21
0.01
0.02
0.12
0.04
0.00
0.63
0.00
1.14
0.19
0.00
0.21
0.02
1.09

95.40
89.65
12.73
53.39
92.78
46.48
11.97
95.45
0.00
100.00
54.62
3.21
98.84
28.60
87.24

01
07

1502-П1
473

01
07

01
07

Свега за Програм 4:

01
07

Извори финансирања за Главу 16:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Свега за Главу 16:

17
0701-0001
451

236
237
238
239
240
241
242
243
244

0.86

01
07

473

230
231
232
233
234
235

0.00

2.24

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

1502-0002

3

0.00

2,890,149.45

7,866.80
32,757.11
8,000.00

01
07

229

0.21

12,550,000.00

25,000.00
50,000.00
90,000.00
50,000.00
45,000.00
100,000.00

473

225
226
227
228

0.00

421
422
423
424
426
512

1502
1502-0001

224

Страна 75.

1,200,000.00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема

16

219
220
221
222
223

Година 2017.

Донације од осталих нивоа власти

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
483

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
4,200,000.00
Социјални доприноси на терет послодавца
800,000.00
Социјална давања запосленима
220,000.00
Накнаде трошкова за запослене
95,000.00
Награде запосленима и остали посебни расходи
440,000.00
Стални трошкови
300,000.00
Трошкови путовања
50,000.00
Услуге по уговору
2,200,000.00
Специјализоване услуге
50,000.00
Текуће поправке и одржавање
3,809,000.00
Материјал
1,191,000.00
Пратећи трошкови задуживања
5,000.00
Остале дотације и трансфери
710,000.00
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
265,000.00
Новчане казне и пенали по решењу судова
4,200,000.00

3,808,854.97
650,514.60
160.64
701,749.21
75,789.00
3,664,131.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Страна 76.

Година 2017.
245
246

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

0.09
0.04

0.00
0.00

0.00

3,554.00

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

19,235,000.00

16,360,908.27

3.43

4.89

85.06

Функција 451:

19,235,000.00

16,360,908.27

3.43

4.89

85.06

Извори финансирања за програмску активност 07010001:
Приходи из буџета

19,235,000.00

16,360,908.27

3.43

4.89

85.06

Свега за програмску активност 0701-0001:

19,235,000.00

16,360,908.27

3.43

4.89

85.06

511

Изградња саобраћајница у улицама
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

12,000,000.00

119,931.72

2.14

0.04

1.00

01
07

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,000,000.00
10,000,000.00

0.00
119,931.72

0.36
1.78

0.00
0.04

0.00

Функција 451:

12,000,000.00

119,931.72

2.14

0.04

1.00

Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

2,000,000.00
10,000,000.00

0.00
119,931.72

0.36
1.78

0.00
0.04

0.00

Свега за пројекат 0701-П1:

12,000,000.00

119,931.72

2.14

0.04

1.00

0701-П1
451

01
07

0701-П2

6,800,000.00

1.21

0.00

0.00

01
13

1,500,000.00
5,300,000.00

0.27
0.94

0.00
0.00

0.00

Функција 451:

6,800,000.00

1.21

0.00

0.00

Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,500,000.00
5,300,000.00

0.27
0.94

0.00
0.00

0.00

Свега за пројекат 0701-П2:

6,800,000.00

1.21

0.00

0.00

0.09
0.01

0.00
0.00

0.00

0.00

480,000.00
50,000.00

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

530,000.00

0.00

0.09

0.00

0.00

Функција 451:

530,000.00

0.00

0.09

0.00

0.00

Извори финансирања за пројекат 0701-П3:
Приходи из буџета

530,000.00

0.00

0.09

0.00

0.00

Свега за пројекат 0701-П3:

530,000.00

0.00

0.09

0.00

0.00

511

Санација и ојачање коловозног застора у улици Врбашки пут
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

6,364,000.00

6,362,465.72

1.13

1.90

99.98

07
13

Извори финансирања за функцију 451:
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,061,000.00
5,303,000.00

0.00
6,362,465.72

0.19
0.94

0.00
1.90

119.98

Функција 451:

6,364,000.00

6,362,465.72

1.13

1.90

99.98

Извори финансирања за пројекат 0701-П4:
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,061,000.00
5,303,000.00

0.00
6,362,465.72

0.19
0.94

0.00
1.90

119.98

Свега за пројекат 0701-П4:

6,364,000.00

6,362,465.72

1.13

1.90

99.98

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

23,265,000.00
11,061,000.00
10,603,000.00

16,360,908.27
119,931.72
6,362,465.72

4.14
1.97
1.89

4.89
0.04
1.90

70.32
1.08

Свега за Програм 7:

44,929,000.00

22,843,305.71

8.00

6.82

50.84

Извори финансирања за Главу 17:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

23,265,000.00
11,061,000.00
10,603,000.00

16,360,908.27
119,931.72
6,362,465.72

4.14
1.97
1.89

4.89
0.04
1.90

70.32
1.08

Свега за Главу 17:

44,929,000.00

22,843,305.71

8.00

6.82

50.84

411
412
414
415

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЕТАР ПАН"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

21,875,000.00
4,104,000.00
798,000.00
480,000.00

416
421

Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

21,246,108.25
3,803,053.22
175,447.00
57,668.78
417,482.77
2,412,212.76

3.90
0.73
0.14
0.09
0.07
0.60

6.35
1.14
0.05
0.02
0.12
0.72

97.13
92.67
21.99
12.01
100.00
71.37

0701-П4
451

07
13

01
07
13

01
07
13

18
2001
2001-0001
911
251
252
253
254
255
256

0.00

0.00

511
512

01

3

0.00

Пројекат управљања саобраћајом
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

451

250/1

1.20

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0701-П3

250

1.20

511

01
13

249

1.78

Кружне раскрснице са двосмерним саобраћајним
прикључком са локалног пута државни пут првог
реда (магистрални пут)
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

451
248

Број 16.

500,000.00
200,000.00

01

247

Службени лист општине Мали Иђош

511
512

417,482.77
3,380,000.00

0.00

0.00

0.00

60.01

60.01

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

265,000.00
550,000.00
347,000.00
400,000.00
3,740,000.00
2,220,000.00
385,000.00
50,000.00
300,000.00
200,000.00

31,000.00
238,170.72
215,994.68
169,428.00
1,884,484.08
2,085,276.98
383,578.50

01
04
07

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти

36,318,482.77
3,093,000.00
100,000.00

Функција 911:

33,239,628.76
30,276.98

6.47
0.55
0.02

9.93
0.01
0.00

91.52
0.98

39,511,482.77

33,269,905.74

7.04

9.94

84.20

Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти

36,318,482.77
3,093,000.00
100,000.00

33,239,628.76
30,276.98

6.47
0.55
0.02

9.93
0.01
0.00

91.52
0.98

Свега за програмску активност 2001-0001:

39,511,482.77

33,269,905.74

7.04

9.94

84.20

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03
0.09

0.00
0.00

0.00

Функција 911:

650,000.00

0.00

0.12

0.00

0.00

Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

150,000.00
500,000.00

0.00

0.03
0.09

0.00
0.00

0.00

Свега за пројекат 2001-П1:

650,000.00

0.00

0.12

0.00

0.00

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти

36,468,482.77
3,093,000.00
600,000.00

33,239,628.76
30,276.98
0.00

6.50
0.55
0.11

9.93
0.01
0.00

91.15
0.98

Свега за Програм 8:

40,023,000.00

33,269,905.74

7.13

9.94

83.13

Извори финансирања за Главу 18:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти

36,330,000.00
3,093,000.00
600,000.00

33,239,628.76
30,276.98
0.00

6.47
0.55
0.11

9.93
0.01
0.00

91.49
0.98

Свега за Главу 18:

40,023,000.00

33,269,905.74

7.13

9.94

83.13

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
Социјална давања запосленима кто 414
Накнаде трошкова за запослене 415
Награде запосленима и остали посебни расходи 416
Стални трошкови 421
Трошкови путовања 422
Услуге по уговору 423
Специјализоване услуге 424
Текуће поправке и одржавање 425
Материјал 426
Порези, обавезне таксе, казне и пенали 482
Машине и опрема 512
Нематеријална имовина 515

406,000.00
4,824,000.00
1,500,000.00
16,525,000.00
901,500.00
1,305,000.00
349,000.00
1,684,500.00
2,015,000.00
72,000.00
330,000.00
165,000.00

196,543.89
4,209,818.98
1,183,737.42
15,774,507.11
713,098.81
1,032,254.77
106,745.00
1,683,053.18
2,014,144.91
20,292.37
319,447.65
161,866.00

0.07
0.86
0.27
2.94
0.16
0.23
0.06
0.30
0.36
0.01
0.06
0.03

0.06
1.26
0.35
4.71
0.21
0.31
0.03
0.50
0.60
0.01
0.10
0.05

48.41
87.27
78.92
95.46
79.10
79.10
30.59
99.91
99.96
28.18
96.80

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Функција 912:

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Свега за програмску активност 2002-0001:

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Свега за програм 9:

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Извори финансирања за Главу 19:
Приходи из буџета

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

Свега за Главу 19:

30,077,000.00

27,415,510.09

5.36

8.19

91.15

912
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
01

01

01

01

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
330

0.00

150,000.00
500,000.00

820
2002
2002-0001

0602
0602-0005

75.00

01
07

01
04
07

20

150,000.00

650,000.00

01
04
07

3

11.70
43.30
62.25
42.36
50.39
93.93
99.63
0.00
0.00

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти

01
07

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

0.01
0.07
0.06
0.05
0.56
0.62
0.11
0.00
0.00
0.04

511

911

19

0.05
0.10
0.06
0.07
0.67
0.40
0.07
0.01
0.05
0.04

Изолација зграда и објејката
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти

2001-П1

3

Страна 77.

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
04
07

267

Година 2017.

422
423
424
425
426
465
482
483
511
512

Заштитник грађана
Судови

0.00

0.00

0.00

0.00

98.10

Страна 78.

Година 2017.
280
281
282
283
284
285
286
287

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

411
412
413
414
415
421
426
465

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Материјал
Остале дотације и трансфери

1,600,000.00
310,000.00
90,000.00
200,000.00
300,000.00
100,000.00
60,000.00
170,000.00

1,263,346.38
226,139.02

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:

01

01

01

01
04
07
13

01
04
07
13

0.38
0.07
0.00
0.00
0.02
0.01
0.00
0.05

78.96
72.95
0.00
0.00
17.01
21.26
0.00

156,701.59

0.29
0.06
0.02
0.04
0.05
0.02
0.01
0.03

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Извори финансирања за програмску активност 06020005:
Приходи из буџета

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Свега за програмску активност 0602-0005:

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Свега за Програм 15:

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Извори финансирања за Главу 20:
Приходи из буџета

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Свега за Главу 20:

2,830,000.00

1,718,468.76

0.50

0.51

60.72

Извори финансирања за Раздео 3 :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

427,008,217.23
3,093,000.00
32,300,000.00
27,687,000.00

291,638,726.07
30,276.98
4,346,515.72
10,524,353.61

76.06
0.55
5.75
4.93

87.11
0.01
1.30
3.14

68.30
0.98
13.46

Свега за Раздео 3:

526,690,700.00

306,539,872.38

93.82

91.56

58.20

Извори финансирања за Разделе 1,2,3 :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

461,713,217.23
3,093,000.00
32,300,000.00
27,687,000.00

319,894,825.85
30,276.98
4,346,515.72
10,524,353.61

82.24
0.55
5.75
4.93

95.55
0.01
1.30
3.14

69.28
0.98
13.46

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

561,395,700.00

334,795,972.16

100.00

100.00

59.64

З А В Р Ш Н Е

51,025.91
21,255.86

О Д Р Е Д Б Е

Члан 15.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2016.годину и Извештај
екстерне ревизије о извршеној контроли завршног рачуна буџета општине Мали Иђош је за
2016.годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Мали Иђош за 2016.годину, заједно са
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2016. годину и Извештај о
екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Мали Иђош за 2016. годину доставити
Министарству финансија Републике Србије – Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.
Члан 17.
Ова Одлука ће се објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.
Скупштина општине Мали Иђош
Број:06-27-2/2017-02
Датум: 02.06.2017. године

Председник
Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________

147.
Нa oснoву члaнa 14. стaв. 4. Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту („Службeни глaсник
РС“ бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015), a уз сaглaснoст Министaрствa
пoљoприврeдe и заштите животне средине Рeпубликe Србиje брoj: 320-11-03465/2017-14 oд
08.05.2017. гoдинe, Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници oдржaнoj дaнa 02.06.2017.
гoдинe, дoнoси

92.18

38.01

38.01
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗAШТИТE, УРEЂEЊA И КOРИШЋEЊA ПOЉOПРИВРEДНOГ
ЗEМЉИШТA
НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ ЗA 2017.-у ГOДИНУ
1. OПШТИ ДEO
A. Гeoгрaфски пoлoжaj
Oпштинa Мaли Иђoш сe нaлaзи у цeнтрaлнoм дeлу Бaчкe нa нaдмoрскoj висини oд 88 дo 112
мeтaрa.
Oпштинa Мaли Иђoш зaузимa пoвршину oд 181 km 2 штo je 0.84 % територије AП
Вojвoдинe.
Oпштину Мaли Иђoш чинe три нaсeљa, oднoснo три кaтaстaрскe oпштинe:
- Мaли Иђoш,
- Лoвћeнaц и
- Фeкeтић.

Сл.1 Гeoгрaфски пoлoжaj oпштинe Мaли Иђoш
Б. Грaницe oпштинe
Пoдручje oпштинe сe грaничи сa сeвeрнe стрaнe oпштинoм Бaчкa Тoпoлa, сa зaпaдa oпштинoм
Кулa и сa oпштинoм Врбaс, сa истoкa општином Бeчej и сa jугa oпштинoм Србoбрaн.
Инфраструктурно је веома добро повезана са суседним општинама. Најзначајније
саобраћајнице које прелазе територијом општине су међународни жељезнички и друмски правци.
Поред аутопута Е-75 Нови Сад-Суботица (дужинe 15,7 км), преко територије општине пролазе
магистрални пут М-22 Нови Сад-Суботица (17,8км) и регионални пут П-118 Фекетић – Врбас
(4,5км).Од Новог Сада општина је удаљена 56 км, а од Суботице 44 км.
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Ц. Oпшти пoдaци
Попречни профил рељефа у атару Малог Иђоша

Р
eчи
цa
Кр
ивa
ja
тoк
oм
цeл
e
гoд
инe имa вoду. Нajвeћи дeo дoбиja из пoдзeмних слojeвa и из aтмoсфeрских тaлoгa. Из aтмoсфeрe
нajвeћу кoличину вoдe дoбиja у прoлeћe и jeсeн, a нajмaњe зими и крajeм лeтa. Дубинa вoдe у Кривajи
сe тoкoм гoдинe кoлeбa и крeћe сe измeђу 52 и 110 цeнтимeтaрa.
У aтaру oпштинe Мaли Иђoш, нa лeснoj зaрaвaни, сусрeћу сe oви типoви зeмљиштa:
- чeрнoзeм кaрбoнaти (мицeлaрни) нa лeснoм плaтoу
- ливaдскa црницa кaрбoнaтa нa лeснoм плaтoу
- чeрнoзeм сa знaцимa oглejaвaњa у лeсу.

Програм је урађен у апликацији за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
4. ЗАВРШНИ ДЕО

11.07.2016.год. расписан је конкурс за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, по основу права пречег(по основу узгајања животиња и по основу инфраструктуре).
Tридесет осам сточара је остварило право на закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, по основу права пречег.
У катастарској општини Ловћенац и катастарској општини Фекетић у току је
спровођење поступка комасације пољопривредног земљишта. Извршена је надела
земљишта по новоформираним таблама, али ново стање још увек није спроведено кроз
РГЗ СКН Мали Иђош, па је програм урађен на основу званичних података из јавне
евиденције о непокретности.
Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у oпштини Мали Иђош за 2017-у годину, је користила податке
из јавне евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу.
Програм су сачинили следећи чланови Комисије:
1. Имре Халгато, дипл.инг.грађ., Руководилац одељења за привреду, пољопривреду,
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове
Општинске управе општине Мали Иђош из Фекетића - за председника Комисије
2. Геза Варга , дипл.инг.грађ., из Малог Иђоша – за заменика председника Комисије
3. Јанош Балањи, дипл. инжењер геодезије Републичког геодетског завода, Служба за
катастар непокретности Бачка Топола из Бачке Тополе - за члана
4. Отилија Шаркези, мгр. пољопривреде из Фекетића - за члана
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5. Славица Николић, дипл.инж.пољ. из Ловћенца - за члана
6. Лајош Сарка, геометар Републичког геодетског завода, Служба за катастар
непокретности Мали Иђош из Фекетића - за члана
7. Гашпар Лоди, пољ. из Фекетића - за члана
8. Тибор Деак, дипл.вет. из Малог Иђоша - за члана
9. Мирјана Самарџић, дипл.инж.пољ. из Фекетића - за члана
10. Татјана Зечевић Берток, дипл.инж.пољ. из Фекетића - за члана

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-3/2017-02
Датум: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________

148.
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („ Сл. Гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014, 104/2016- др. Закон и 108/2016) и члана 3. став. 2. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („ Службени гласник РС“, бр.
24/2012, 18/2015, 99/2015 и 42/2017) и члана 31. став 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 - Пречишћени текст и 7/2010), Скупштина
општине Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године доноси следећу
OДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
Приступа се продаји објекта непосредном погодбом, који се налази у јавној својини општине
Мали Иђош, у Ловћенцу, у улици Блажа Орландића бр.2, који се налази на катастарској
парцели број 753/2 КО Ловћенац, у укупној површини од 90 м2, приземље, број посебног
дела 2, стан од три собе.
II
Објекат из тачке 1. ове Одлуке продаје се из јавне својине општине Мали Иђош,
непосредном погодбом Горану Шотићу из Ловћенца ул. Блажа Орландића бб, за укупан
износ од 18.520,84 динара (150.00 еура), што представља разлику тржишне вредности од
246.944,60 динара ( тј. 2.000,00 еура) и вредности инвестиционог улагања од 228.423,76
динара ( тј. 1.850,00 еура), на дан процене тржишне вредности некретнине, 31.12.2016.г.
III
На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о купопродаји између општине Мали Иђош и
купца Горана Шотића, у року од 30 дана од дана коначности ове Одлуке.
IV
У случају да у наведеном року се не закључи Уговор о продаји непокретности, ова Одлука се
ставља ван снаге.
V
Уговор ће се закључити по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.
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VI
Овa Одлука је коначна даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Мали
Иђош.
Образложење
Дана 24.02.2016. г. Горан Шотић из Ловћенца, је поднео захтев за куповину стамбеног
објекта у улици Блажа Орландића бб, који се налази на катастарској парцели бр. 753/2 КО
Ловћенац, а који је у јавној својини општине Мали Иђош.
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини
општине, која је формирана Решењем бр: 06-25-1/2017-01 од 19.05.2017. г. сачинила је
Записник бр: 464-2-1/2017-01 од: 19.05.2017. г. и нацрт Одлуке о отуђењу стамбеног објекта
из јавне својине општине Мали Иђош непосредном погодбом. Наведени предлог Комисија
је сачинила након увида у Лист непокретности и приложене документе од стране Горана
Шотића . Комисија је узела у обзир и чињеницу да је власник тај стан добио на корићшење
1991. године као ратни војни инвалид и да је свих тих година одржавао стан и имао значајна
улагања у погледу одржавања истог. Уз захтев је приложио и рачуне о куповини
грађевинског материјала који је користио за адаптацију и реконструкцију стана.
Тржишну вредност за продају објекта утврдио је 31.12.2016. г. Миомир Паовица, дипл. грађ.
инг, Судски вештак за грађевинарство из Суботице, на захтев општине Мали Иђош, што је у
складу са Мишљењем Министарства финансија бр: 011-00-324/2017-05 од 9. Маја 2017.г.
Цена по којој се отуђује горе наведене непокретности износи 18.520,84 динара ( тј. 150,00
еура), што представља разлику тржишне вредности од 246.944,60 динара ( тј. 2.000,00 еура) и
вредности инвестиционог улагања од 228.423,76 динара ( тј. 1.850,00 еура), на дан процене
тржишне вредности некретнине, 31.12.2016.г.
По службеној дужности је прибављено и Уверење Општинске управе Мали Иђош, Одељења
за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске послове број:
580-1-6/2017-03 од 10.02.2017.године, у којем се наводи да је Горан Шотић из Ловћенца,
према евиденцији органа ратни војни инвалид VII групе са 50% инвалидитета за стално.
Имајући у виду напред наведено, утврђено је да су испуњени услови за отуђење објекта из
јавне својине општине Мали Иђош непосредном погодбом а на основу Закона о јавној
својини. Како горе наведени Горан Шотић живи у стамбеном објекту са својом петочланом
породицом од 1991. г, ратни војни је инвалид и како је имао одређена улагања у погледу
одржавања стамбеног објекта, отуђење овог објекта не би се могло реализовати јавним
надметањем.
Члан 29. став 4. Закона о јавној својини предвиђа да се непокретне ствари могу прибавити
или отуђити непосредном погодбом, али не испод тржишне цене од стране надлежног органа
процењене тржишне вредности ( код отуђења), односно не изнад те вредности ( код
прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење. Предлог акта,
односно акт о оваквом располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити
постојање ових околности.
Члан 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда предвиђа да се непокретности у јавној својини могу отуђити
из јавне својине непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа
процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља
једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности
отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Поступак отуђења је спроведен уз сходну примену Закона о јавној својини и Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
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ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, те
је на основу напред наведеног одлучено као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-4/2017-02
Датум: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

149.
На основу члана 490. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.
3672011, 99/2011,83/2014 и 5/2015) и члана 31. став 1. тачка 9. Статута Општине
Мали Иђош (Службени гласник РС бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010)
Скупштина Општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 02.06. 2017.г. донела је
ОДЛУКУ
о статусној промени-припајања Јавном предузећу „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог
Иђоша Локалног комуналног предузећа „КИШ-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Малог Иђоша
Одобрава се статусна промена припајања којом се Јавном предузећу „КОМУНАЛ
МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша,ул. Главна бр. 32, матични број: 21165662 (у даљем
тексту: друштво стицалац) припаја Локално комунално предузеће „КИШ-КОМУНАЛ“
д.о.о. из Малог Иђоша, ул. Главна бр. 34 матични број: 20066431 (у даљем тексту:
друштво преносилац), при чему друштво стицалац Јавно предузеће „КОМУНАЛ
МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша наставља да постоји након извршене статусне
промене под истим именом, док се друштво преносилац Локално комунално
предузеће „КИШ-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Малог Иђоша, ул. Главна бр. 34 припаја
друштву стицаоцу и престаје да постоји од момента регистрације статусне промене
у АПР-у и као такво ће бити брисано из АПР-а без спровођења поступка
ликвидације, уз истовремено повећање капитала друштва стицаоца моментом
регистрације статусне промене у АПР-у (у даљем тексту: припајање).
Одобрава се закључени Уговор о припајању између Јавног предузећа „КОМУНАЛ
МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша и Локалног комуналног предузећа „КИШ-КОМУНАЛ“
д.о.о. из Малог Иђоша, који је оверен пред јавним бележником Николом Милишићем
из Суботице под бр. УОП-I: 2553-2017 дана 29.03.2017.г.
Овлашћује се в.д. директора Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог
Иђоша Levente Kormanyos да у име и за рачун овог предузећа предузме све
потребне правне радње ради уписа статусне промене на основу ове Одлуке код
АПР-а.
Ова Одлука биће поднета Агенцији за привредне регистре у циљу регистрације
припајања у Регистру привредних друштава.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-5/2017-02

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.
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Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

150.
На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 42/91, 71/94,
79/2005, 81/2005, 83/ и 83/2014), члана 10. става 2. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник
РС“ 24/2011) и члана 31. става 1. тачке 9. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине
Мали Иђош“ бр. 13/2008 - Пречишћени текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на
седници дана 02.06.2017. године доноси следећу
ОДЛУКУ
О ОДВАЈАЊУ И ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ МАЛИ
ИЂОШ
Члан 1.
Овом Одлуком се оснива „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ- KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA“, ради обављања делатности у
области социјалне заштите, породично правне заштите, старатељства и других делатности у
складу са Законом.
Члан 2.
Назив установе је: „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE MALI IĐOŠ - KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS
KÖZPONTJA“ ( у даљем тексту Центар).
Седиште установе је: Мали Иђош, Главна бр.32.
Делатност Центра је социјална заштита, породично-правна заштита, старатељство и
друге делатности у складу са Законом.
Шифра делатности Центра је:
8899 Остала непоменута социјална заштита без смештаја.
Центар има рачун код Управе за трезор.
Члан 3.
Центар је правно лице са правима, обавезама и одговорностима, које има на основу
Закона и ове Одлуке.
У спровођењу социјалне заштите, породично правне заштите и старатељства Центар
врши јавна овлашћења и обавља стручне послове у складу са Законом.
Члан 4.
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ – CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD OPŠTINE MALI IĐOŠ - KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA“
преузеће средства, права и обавезе «ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА
ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ» према деобном билансу.
Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, престаје са радом,
даном оснивања Центра за социјални рад за општину Бачка Топола и Центра за социјални
рад за општину Мали Иђош.
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Центар за социјални рад за општине Бачка Топола је правни следбеник Центра за
социјални рад Бачка Топола и Мали Иђош.
Члан 5.
Запослени у Центру за социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали Иђош, који
имају статус запослених на неодређено време, стичу статус запослених у Центру за
социјални рад у Бачкој Тополи, односно Центру за социјални рад у Малом Иђошу, сходно
Решењу о одређивању броја стручних и других радника у сваком од наведених Центара, од
стране Министарства рада, запошљавања, борачке и социјалне заштите.
Запослена у Центру за социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали Иђош
распоређена радном месту радник на управно-правним пословима, која има статус запосленe
на неодређено време које је финансирала Општина Мали Иђош стичe статус запосленe у
Центру за социјални рад у Малом Иђошу сходно досадашњем решењу.
Члан 6.
Средства, права и обавезе Центра за социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали
Иђош, преносе се на Центра за социјални рад у Бачкој Тополи, односно Центру за социјални
рад у Малом Иђошу, сходно стању унетих средстава приликом оснивања Центра за
социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали Иђош и затеченом стању средстава, права и
обавеза из пописа код сваког од наведених Центара у тренутку престанка рада Центра за
социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали Иђош.
Општине Бачка Топола и Мали Иђош ће сва евентуална спорна питања у вези
средстава, права и обавеза Центра за социјални рад за Општине Бачка Топола и Мали Иђош,
решавати међусобним договором и споразумом.
Члан 7.
Центар стиче средства за обављање своје делатности у складу са Законом и то:
- из буџета Републике,
- из буџета Општине Мали Иђош,
- од корисника услуга Центра и
- из других извора.
Члан 8.
Органи управљања Центра су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Директора Центра за социјални рад именује Скупштина општине, на основу конкурса,
по прибављеном мишљењу Управног одбора, и сагласности надлежног органа Аутономне
Покрајина Војводине.
Чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине
Мали Иђош.
Управни одбор центра за социјални рад има пет чланова и чине га два представника
по предлогу запослених и три представника оснивача, од којих је један из реда чланова
удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално угрожених лица, ако на
територији за коју је основан центар за социјални рад делује и има седиште такво удружење.
Надзорни одбор има три члана од којих два члана предлаже Скупштина општине, а
једног члана предлаже Центар из реда запослених.
Мандат органа управљања Центра је 4 године.
Члан 9.
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Директор:
-заступа Центар,
-организује и руководи радом Центра,
-стара се о законитости рада Центра,
-предлаже Програм рада,
-предлаже акте које доноси Управни одбор,
-врши и друге послове утврђене Законом и Статутом.
Члан 10.
Управни одбор Центра:
-доноси Статут,
-доноси Програм рада,
-усваја финансијски план,
-усваја Извештај о пословању,
-усваја Завршни рачун,
-доноси опште акте,
-доноси Пословник о раду,
-обавља и друге послове утврђене Законом, овом Одлуком и Статутом
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
- и друге акте у складу са Законом.

Члан 11.
Надзорни одбор Центра:
-врши надзор над законитошћу рада Центра, а о резултатима надзора у писменој
форми обавештава Центар и оснивача,
-прегледа Годишњи извештај и Завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу
са Законом,
-доноси Пословник о раду,
-обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
Члан 12.
Општина као оснивач Центра има могућност да:
- директору и Управном одобору Центра предлаже мере на даљем унапређењу
социјалне заштите и понуди и друге облике социјалне заштите за које је обезбедила
средстава у овом Буџету,
- осим редовног годишњег извештаја о раду, тражи и извештаје о раду који се односе
на краћи период рада у току извештајне године,
- у складу са Законом предузима мере којима се обезбеђују услови за вршење функција
и задатака Центра.
Члан 13.

-

Центар је дужан да:
у остваривању делатности поступа по предлозима Општине, када се ради о правима
која су утврђена Општинском одлуком,
надлежном органу Општине подноси извештај о раду, а по потреби и друге извештаје,
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за промену или проширење утврђене делатности као и за промену седишта, тражи
претходну сагласност Општине.
Члан 14.

Послове и овлашћења директора, утврђена Законом и Статутом Центра до именовања
директора, вршиће вршилац дужности директора Центра.
Вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општине Мали Иђош именује
Скупштина општине по прибављеној сагласности надлежног покрајинског секретаријата.
Члан 15.
До именовања Управног одбора Центра, послове Управног одбора вршиће
Привремени управни одбор Центра за социјални рад општине Мали Иђош.
Скупштина општине као оснивач именоваће Привремени управни одбор који ће
обављати функцију до именовања Управног одбора Центра.
Привремени управни одбор има 5 члана од којих 3 члана предлаже Скупштина, од
којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права
социјално угрожених лица, ако на територији за коју је основан центар за социјални рад
делује и има седиште такво удружење а 2 је из реда запослених у центру.
Члан 16.
Привремени управни одбор:
-

Доноси Статута Центра,
Доноси програма рада Центра,
Доноси акт о унутрашњој организацији рада у Центру,
Обавља послове уписа у судски регистар,
врши друге послове који су потребни за почетак рада новооснованог Центра.

Члан 17.
До именовања Надзорног одбора Центра, послове Надзорног одбора вршиће
Привремени надзорни одбор Центра за социјални рад Мали Иђош.
Скупштина општине као оснивач именоваће Привремени надзорни одбор који ће
обављати функцију до именовања Надзорног одбора Центра.
Привремени надзорни одбор има 3 члана од којих 2 члана предлаже Скупштина а
један је из реда запослених у центру.
Члан 18.
Привремени надзорни одбор:
-врши надзор над законитошћу рада новооснованог Центра, а о резултатима надзора у
писменој форми обавештава Центар и оснивача,
- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
Члан 19.
Центар треба да се региструје код надлежног суда у складу са законом.
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Центар почиње са радом даном уписа у Судски регистар.
Члан 20.
Уписом у судски регистар «ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ – CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE MALI IĐOŠ -KISHEGYES KÖZSÉG
SZOCIÁLIS KÖZPONTJA» брише се «ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ».
Члан 21.

Управни одбор и Надзорни одбор Центра, Скупштина ће именовати у року од 60
дана, а директора у року од 90 дана од дана уписа Центра у Судски регистар.
Члан 22.
Привремени Управни одбор ће, по прибављеној сагласности Скупштине, донети
Статут у року од 30 дана од дана почетка рада Центра.
Општи акти Центра, донеће се у року од 90 дана од доношења Статута Центра.
Члан 23.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о освнивању «ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ» (Службени лист
општине Мали Иђош, број 5/91).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у «Службеном листу општине
Мали Иђош».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-6/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________

151.
На основу члана 20. став 1 тачка 17. и члана 32. став 6 Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 209. Закона о социјалној
заштити (Службени гласник РС, број 24/11), на основу члана 31.став 1. тачка 1. Статута
општине Мали Иђош (Службени лист општине Мали Иђош, број 13/2008-пречишћен текст и
7/2010), Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној 02.06.2017. године, доноси

ОДЛУКУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
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I Уводне одредбе

Члан 1.
Одлуком о социјалној заштити утврђују се права грађана/ки општине Мали Иђош на
услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке, поступци за остваривање права,
права и обавезе корисника социјалне заштите, финансирање социјалне заштите, као и друга
питања од значаја за социјалну заштиту на нивоу локалне заједнице у складу са Законом о
социјалној заштити.
Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају
мушки и женски природни род.
Члан 2.
Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење основних
животних потреба имају право на социјалну заштиту у складу са законом, у висини, под
условима и на начин утврђено овом одлуком и у складу са материјалним и другим
могућностима општине.
Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и
материјалном подршком.
Права утврђена овом одлуком везана су за личност и не могу се преносити.
Члан 3.
Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте
појединац, односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед
чега не може да достигне или да одржи квалитет живота, или која нема довољно средстава за
подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од
имовине или из других извора.
Породицом у смислу остваривања права на мере материјалне подршке сматрају се
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен
сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из
ове одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије
понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим и сезонским
пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију.
Корисници права на социјалну заштиту су грађани/ке који имају пребивалиште на
територији општине Мали Иђош.
Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са одредбама ове одлуке признаје се и:
• лицима која имају боравиште на територији општине која се нађу у стању потребе
за услугама социјалне заштите и мерама материјалне подршке с тим да се тражи
надокнада трошкова од надлежног Центра за социјални рад
• лицима која се нађу у скитњи или им је из других разлога потребно обезбедити
право на социјалну заштиту с тим да се тражи надокнада трошкова од надлежног
Центра за социјални рад
• страним држављанима и лицима без држављанства у потреби за социјалном
заштитом, у складу са Законом и међународним уговорима.
Члан 4.
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Средства за обављање делатности социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе
обезбеђују се у буџету општине Мали Иђош.
Средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите могу се прибављати и путем
донација, као и уступањем имовине, оснивањем задужбина и фондација, у складу са
законом.
Имовина намењена социјалној заштити може се користити искључиво за обезбеђење
услуга социјалне заштите.
Средства за обезбеђивање права на услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком
обезбеђују се и из наменских трансфера буџета Републике Србије у складу са чланом 207.
Закона о социјалној заштити и Уредбом о наменским трансферима.
У обезбеђивању средстава за пружање услуга социјалне заштите учествује и корисник, у
обиму и на начин утврђен законом и овом одлуком.
Члан 5.
На поступак за остваривање права на услуге социјалне заштите и мере материјалне
подршке предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено.
Средства за покриће трошкова поступка за остваривање права из ове одлуке обезбеђују
се у буџету општине Мали Иђош и те трошкове не сносе грађани.
Члан 6.
Општина Мали Иђош у обезбеђивању права грађана на социјалну заштиту сарађује са
установама и другим облицима организовања утврђених законом/има преко којих обављају
делатност: пружаоцима услуга социјалне заштите, установама предшколског, основног,
средњег и високог образовања; здравственим установама, полицијом, правосудним и другим
државним органима, удружењима и другим правним и физичким лицима.
Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се у оквирима и на начин
утврђен споразумима о сарадњи.
За потребе имплементације Уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане
социјалне помоћи, општине Мали Иђош ће донети протокол о сарадњи са Центром за
социјални рад и носиоцима појединих активности којим ће се утврдити начин сарадње у
спровођењу мера социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи.
II Услуге социјалне заштите
Члан 7.
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и
породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у
друштву.
Члан 8.

У складу са чланом 40 Закона о социјалној заштити Општина Мали Иђош обезбеђује
следеће групе услуга социјалне заштите:
• дневне услуге у заједници
• услуге смештаја
• услуге подршке за самосталан живот
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саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне заједнице
иновационе услуге
Члан 9.

Спецификација услуга у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите, обезбеђивање и пружање услуга, као и критеријуми за
учешће корисника и њихових сродника у цени услуге биће дефинисани правилником за
сваку од услуга предвиђених овом одлуком.
Правилник о норамтивнима и стандардима о цени услуге (укључујући и критеријуме и
мерила за учешће корисника у цени услуге), одлуку о цени услуге социјалне заштите усваја
скупштина општине Мали Иђош, на предлог општинског већа.
Члан 10.
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу.
Члан 11.
Општина Мали Иђош обезбеђује право на следеће дневне услуге у заједници:
• помоћ у кући за одрасла и старија лица/децу са сметњама у развоју/лица са
менталним и интелектуалним потешкоћама/другим рањивих групама у складу са
потребама локалне заједнице.
• дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју/ за одрасла и старија лица/ за
децу и младе у сукобу са законом;
• услуге смештаја - смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за
одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте
смештаја,
• лични пратиоц - пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке
кроз активности које се планирају и реализују у складу са индивидуалним
потребама детета, у области кретања, одржавања личне хигијене, облачења,
храњења и комуникације са другима.

Члан 12.
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у
складу са идентификованим индивидуалним потребама старијих особа, које услед немоћи
или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица.
Помоћ у кући може да се пружа и у оквиру помоћи путем иновативних услуга.
Члан 13.
Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте
појединац, односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед
чега не може да достигне или да одржи квалитет живота, или која нема довољно средстава за
подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од
имовине или из других извора.
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из
ове одлуке, као ни појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије

Страна 92.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим и сезонским
пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију.
Корисници услуге помоћу у кући су:
• лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима
неспособним за пружање помоћи и одрасла лица са хроничним обољењима, која су
теже или тешко покретна без обзира на старосну границу у складу са Правилником
о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите;
• одрасла лица са интелектуалним и менталим потешкоћама без обзира на старосну
границу;
• деца са сметњама у развоју;
Члан 14.
Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у
властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и
физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.
Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребан
надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и
друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних
функција.
Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка
изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим
активностима. Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у
планираним и ограниченим временским периодима.
Члан 15.
Услуге дневног боравка доступне су:
• деци и младима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама,
који имају потребу за дневном негом, надзором и подршком у одржању и развијању
потенцијала, на начин који не омета њихово школовање;
• одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који
имају потребу за дневном негом и надзором, и подршком у одржању и развијању
њихових потенцијала;
• деци и младима који су у сукобу за законом, родитељима, школом или заједницом
на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао;
• одраслим и старијим лицима којима је потребна дневна нега и надзор;
Члан 16.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне
практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се планирају и
реализују у складу са индивидуалним потребама детета, у области кретања, одржавања
личне хигијене, облачења, храњења и комуникације са другима.
Услуга се може користити до краја редовног школовања укључујући завршетак средње
школе.
Члан 17.
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Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју,
коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у
области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима,
под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја
редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Члан 18.
Услуге смештаја обезбеђују кориснику краткотрајни смештај, осигуравају му
безбедност, задовољење његових основних потреба и приступ другим услугама, и
изналажење одрживих решења за кризну ситуацију, док се не утврди одговарајући облик
заштите или обезбеђивање у месту пребивалишта.
Члан 19.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици обезбеђује
се деци и ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и занемаривања, над
којима се насиље врши.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици доступна је
корисницима, под условима и на начин дефинисаним споразумом о међуопштинској
сарадњи уз надокнаду трошкова.
Члан 20.

Општина Мали Иђош обезбеђује
персоналне асистенције.

услугу подршке за самосталан живот у форми

Члан 21.
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне
подршке која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у
образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа
самосталности.
Члан 22.
Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом,
којима је утврђена потреба за првим или другим степеном подршке, који остварују право на
увећани додатак на туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука,
радно су ангажовани или активно укључени у рад различитих удружења грађана, спортских
друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно, укључени
су у редовни или индивидуални образовни програм.
Члан 23.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи
појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних
ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
Члан 24.
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Општина Мали Иђош обезбеђује право на следеће Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге:
•
•
•
•
•

социјално-едукативне услуге;
терапијске услуге;
медијацију;
саветодавне услуге;
мобилни тим за хитне интервенције.
Члан 25.

Пружање услуга социјалне заштите из ове Одлуке поверава се овлашћеном пружаоцу
услуге у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружања услуга
социјалне заштите, прописани стандарди за пружање услуга,у складу са Законом о
социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Члан 26.
Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног
овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите, и њиме се обавезно уређује начин плаћања,
праћење и трајање пружања услуге, као и начин извештавања и услови раскида уговора.
Члан 27.
У циљу економичнијег и ефикаснијег обезбеђивање услуга социјалне заштите, надлежни
орган општинске управе, може на основу међуопштинског споразума објавити заједнички
позив за подношење понуда за пружање услуга.
Члан 28.
Услуге социјалне заштите за које нису прописани стандарди обезбеђују се путем јавног
конкурса, а права и обавезе локалне самоуправе и изабраног пружаоца услуге регулишу се
уговором.
Обавезни елементи уговора се односе на дефинисање садржине услуге, начина и
динамике плаћања, трајање услуге, извештавања о пруженим услугама и услови за раскид
уговора.
Члан 29.
Иницијативу за покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите
може поднети свако физичко или правно лице.
Центар за социјални рад је надлежан за покретање поступка за коришћење услуге лицу
које се затекло на територији општине Мали Иђош, у случају потреба за неодложном
интервенцијом.
Члан 30.
Поступак за коришћење услуге из ове одлукекоју обезбеђује Општина Мали Иђош
спроводи центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника.
Центар за социјални рад је месно надлежан за спровођење поступка за признавање права
на услугу за кориснике који имају пребивалиште на територији Општине Мали иђош.
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Изузетно, центар за социјални рад може спровести поступак за коришћење услуге из
става 1. овог члана у случају да корисник има боравиште на територији општине Мали иђош.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга предвиђених овом одлуком,
применом одредаба закона којим се уређује општи управни поступак, ако Законом о
социјалној заштити није другачије одређено.
У поступку одлучивања о признавању права на услуге социјалне заштите које се
пружају деци и младима, а које су признате овом одлуком центар за социјални рад, по
потреби, прибавља мишљење Интерресорне комисије.
Члан 31.
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом одређено –
стручни тим центра за социјални рад, процени да корисник има потребу за услугом центар за
социјални рад доноси решење о признавању права на коришћење услуге коју обезбеђује
јединица локалне самоуправе и упућује корисника код изабраног пружаоца услуге.
Члан 32.
Центар за социјални рад упућује корисника, ради коришћења услуге/а коју је општина
Мали Иђош обезбедила путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим је
закључен Уговор о пружању услуге.
Члан 33.
Ако водитељ случаја, односно стручни тим центра за социјални рад процени да
корисник нема потребу за услугом , захтев за коришћење тражене услуге социјалне заштите
одбиће се решењем.
Члан 34.
Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге може се изјавити жалба у
року од 15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује се општинском већу као надлежном органу
јединице локалне самоуправе.
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у року од 30 дана.
Члан 35.
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену
решењем о признавању права (упутом), дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести
центар за социјални рад и корисника, и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник у року од осам дана од пријема
обавештења, може упутити притужбу центру за социјални рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри притужбу из става 2. овог члана, упутити
корисника другом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако
овлашћени пружалац услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику не може пружити
услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад одмах обавештава надлежно
одељење општинске управе, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга
социјалне заштите и инспекцију социјалне заштите.
Члан 36.
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О реализованим упутима, односно закљученим уговорима о пружању услуге социјалне
заштите из става 1. претходног члана, центар за социјални рад извештава надлежно одељење
општинске управе о непосредном уговарању коришћења услуге одмах по отпочињању
пружања услуге.
Центар за социјални рад подноси годишњи извештај о одбијању пружања услуга
министарству надлежном за социјална питања, надлежном одељењу општинске управе и
заводу за социјалну заштиту.
Члан 37.
Корисник, односно законски заступник корисника, може непосредно одабрати услугу
социјалне заштите, односно пружаоца услуге социјалне заштите и закључити уговор о
коришћењу услуге са изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите.
У случају из става 1. овог члана процену потребе корисника за услугом врши установа
социјалне заштите која пружа услугу, односно пружалац услуге социјалне заштите, у складу
са овом одлуком.
Члан 38.
Средства за пружање услуга социјалне заштите обезбеђују се:
• из буџета општине Мали Иђош за кориснике који имају пребивалиште на
територији општине Мали Иђош
• из средства корисника и учешћа корисника у трошковима услуге;
• из буџета других локалних самоуправа на чијој територији корисници услуге имају
пребивалиште у складу са међуопштинским споразумом о пружању услуге;
• из наменских трансфера обезбеђених у складу са чланом 207. Закона о социјалној
заштити и Уредбом о наменским трансферима;
• из других извора (партнерства са националним и међународним организацијама,
донација, добровољних прилога и сл.).
Члан 39.
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити:
у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица;
уз делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или буџета
јединице локалне самоуправе;
• у целости из буџета јединице локалне самоуправе.

•
•

Члан 40.
Корисник учествује у плаћању услуге у складу са Правилником о критеријумима за
учешће корисника у цени услуге.
Сагласност на предлог Правилника даје општинско веће на предлог пружаоца услуге.
Сагласност на Одлуку о цени услуга даје општинско веће на предлог пружаоца услуге.
Члан 41.
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног
минимума и подршке социјалној укључености корисника.
Општина Мали Иђош обезбеђује право на следеће врсте материјалне помоћи:
1. Материјална подршка у новцу
1.1. једнократна новчана помоћ
1.2. увећана новчана помоћ
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1.3. социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи
2. Материјална подршка у натури
2.1. бесплатан оброк у народној кухињи
2.2. опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу
2.3. обезбеђење огрева за радно неспособне кориснике новчане социјалне помоћи,
који немају радно способног члана породице
2.4. обезбеђење основних животних намирница у натури
3. Остале врсте материјалне подршке
3.1. потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга
3.2. субвенције превоза
3.3. субвенција ужине
3.4. субвенција боравка у предшколској установи за децу корисника новчане
социјалне помоћи и за треће и четврто дете у породици
3.5. субвенција трошкова сахране
3.6. трошкови вештачења код лишавање пословне способности за кориснике
социјалне помоћи и за лица без прихода
3.7. ученичке награде
Члан 42.
Критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке, надлежност и
поступак за остваривање права и друга питања од значаја за обезбеђивање права биће
дефинисана посебним правилником за сваку од мера материјалне подршке предвиђено овом
одлуком.
Сагласност на предлог правилника, израђеног од стране Центра за социјални рад и
надлежног одељења општинске управе, даје општинско веће.
1.1. Jеднократна новчана помоћ
Члан 43.

Једнократну новчану помоћ као вид материјалне подршке могу користити појединац и
породица, који се нађу у стању социјалне потребе, у случајевима везаним за задовољење
основних животних потреба, отклањање последица елементарних непогода, тешку болест,
прихват по престанку смештаја у установу, као и у другим ванредним приликама које не
могу самостално превазићи, а нарочито када немају никаквих прихода и не могу, из Законом
предвиђених разлога, да остваре право на редовну новчану социјалну помоћ.
Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потреба корисника и
расположивих буџетских средстава, и може се одобрити највише до износа новчане
социјалне помоћи за појединца, која се финансира из буџета Републике Србије, према
последњем објављеном податку.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише два пута у току
године, а само изузетно више пута у току године, уколико укупна средства примљена по
овом основу не прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији
према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева.
Решење о признавању права на једнократну новчану помоћ доноси центар за социјални
рад у складу са Правилником о додели једнократне помоћи .
Исплату једнократних новчаних помоћи врши центар за социјални рад из средстава
буџета локалне самоуправе.
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1.2.Увећана новчана помоћ
Члан 44.
Право на ванредну новчану помоћ могу остварити:
породице у којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова
породичног домаћинства;
- појединац који се разболи од тешке болести, односно породице чији се члан разболи
од тешке болести;
- појединци и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оцени стручног
тима Центра.
-

Члан 45.
Услов за остваривање права на ванредну новчану помоћ је да просечни месечни приход
породице у претходна три месеца, у односу на месец у коме је поднет захтев, не прелази
износ просечне нето зараде у Републици Србији према последњим објављеним подацима
органа надлежног за послове статистике.
Члан 46.
Ванредна помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по просечне нето зараде
у Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева.
Члан 47.
Решење о признавању права на једнократну новчану помоћ доноси центар за социјални
рад у складу са Правилником о додели једнократне помоћи.
Исплату једнократних новчаних помоћи врши центар за социјални рад из средстава
буџета општине.
1.3.Социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи
Члан 48.
Радно способни корисници новчане социјалне помоћи помоћи, у складу са Законом о
социјалној заштити и Уредбом о мерама социјалне укључености корисника новчане
социјалне помоћи, могу бити упућени у јавно предузеће, установу, или другу јавну службу
чији је оснивач општина Мали Иђош, као и у Црвени крст или код пружаоца услуге ради
обављања одређеног броја сати друштвено корисног рада сразмерно висини новчане помоћи.
Центар за социјални рад закључује споразум са корисником новчане помоћи о активном
превазилажењу његове неповољне социјалне ситуације, који садржи активности и обавезе
корисника, као и могућност умањења и престанка права на материјалну подршку у случају
неоправданог неизвршавања обавеза из споразума (индивидуални план активације).
Накнада за један сат друштвено корисног рада утврђује се у висини минималне нето
зараде по радном часу у моменту упућивања корисника на рад.
Новчану социјалну помоћ одобрава и исплаћује центар за социјални рад, у партнерству
са општинском управом.
2.1.

Бесплатан оброк у народној кухињи
Члан 49.
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Право на бесплатан оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ,
као и друга лица у стању социјалне потребе, по стручној процени центра за социјални рад,
као и пензионерима чија пензија не прелази ниво социјалне сигурности на нивоу Републике
Србије.
Члан 50.
Поступак припреме и поделе бесплатних оброка организује и спроводи Црвени крст,
односно друго правно и физичко лице са којим општина закључи уговор по окончаном
поступку јавне набавке за избор пружаоца ове услуге.
Члан 51.
Правилником о праву на бесплатан оброк дефинише се надлежност центра за социјални
рад за признавање права на бесплатан оброк, критеријуми за признавање права, поступак за
коришћење права на бесплатан оброк у народној кухињи.
2.2.
Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу
Члан 52.
Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ, као и друга лица у
стању социјалне потребе, ако ту опрему не може само да обезбеди, нити му је могу
обезбедити сродници који су према породичном закону дужни да учествују у његовом
издржавању.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
обухвата набавку одеће и обуће и школског прибора.
Висину трошкова опреме за смештај одређује општина према својим критеријумима
или по процени Центра за социјални рад.

2.3.
Обезбеђење огрева за радно неспособне кориснике новчане социјалне
помоћи, који немају радно способног члана породице
Члан 53.
Огрев за зиму се, као вид материјалне подршке, обезбеђује се радно неспособним
корисницима новчане социјалне помоћи, који су самци или немају у породици радно
способног члана као и пензионерима чија пензија не прелази ниво социјалне сигурности на
нивоу Републике Србије.
Признавање права на обезбеђивање огрева врши центар за социјални рад општине.
Решење о признавању права на обезбеђивање огрева у Народној кухињи доноси центар
за социјални рад у складу са Правилником о обезбеђивању огрева.
Сагласност на предлог правилника даје општинско веће.
2.4.

Обезбеђење основних животних намирница у натури
Члан 54.
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Право на основне животне намирнице у натури има лице које је корисник права на
новчану социјалну помоћ, као и друга лица у стању социјалне потребе, по стручној процени
центра за социјални рад, као и пензионерима чија пензија не прелази ниво социјалне
сигурности на нивоу Републике Србије.
3.1.

Потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга
Члан 55.

Право на субвенције комуналних услуга се признаје радно неспособним лицима који
немају прихода и не могу остварити право на новчану социјалну помоћ, осталим лицима
када немају никаквих прихода и не могу, из Законом предвиђених разлога, да остваре право
на редовну новчану социјалну помоћ, као и пензионерима чија пензија не прелази ниво
социјалне сигурности на нивоу Републике Србије.
Признавање права на потпуно или делимично ослобађање од плаћања комуналних
услуга врши центар за социјални рад општине.
Решење о признавању права на потпуно или делимично ослобађање од плаћања
комуналних услуга у складу са Правилником о обезбеђивању огрева.
Сагласност на предлог правилника даје општинско веће.
Општинска управа закључује уговор са јавно комуналним предузећем којим се
дефинише начин обезбеђења субвенција, износ субвенције и остала питања од значаја за
остварење овог права.
3.2.

Субвенције превоза
Члан 56.

Право на субвенцију превоза признаје се ученицима основних и средњих школа у
складу са критеријумима дефинисаним Правилником о субвенцији превоза ученика.
3.3.

Субвенција ужине
Члан 57.

Право на субвенцију ужине се признаје деци основношколског узраста корисника
материјалног обезбеђења породице и деци без родитељског старања која се налазе на
породичном смештају или под старатељством.
Висина ових трошкова уређује се међусобно између Општине и основних школа
уговором, а на основу списка односно решења Центра за социјални рад. Школе су дужне да
сваког месеца до 15-ог Општинској управи доставе Извештај о броју деце корисника
материјалног обезбеђења породице и деци без родитељског старања, о броју радних дана у
месецу и о износу ужине. Општинска управа на основу предатог Извештаја у складу са
закљученом уговором ће издати Решење о исплати ужине.
3.4.
Субвенција боравка у предшколској установи за децу корисника новчане
социјалне помоћи и за треће и четврто дете у породици
Члан 58.
Право на бесплатан боравак у предшколској установи на територији општине Мали Иђош се
признаје породицама које су корисници новчане социјалне помоћи или другог вида социјалноматеријалног обезбеђења и породицама са троје или више деце за треће и четврто дете у породици.
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На основу списка деце која су корисници услуге из става 1. овог члана Општина Мали Иђош
надокнади трошкове боравка предшколској установи у висини 20% економске цене за текућу
годину.
Списак из става 2. овог члана саставља Центар за социјални рад до 15. у текућем месецу за
претходни месец.

3.5.Субвенција трошкова сахране
Члан 59.

Право на накнаду трошкова сахране се признаје корисницима материјалног
обезбеђења као и за лица која нису корисници, али нису остваривали приходе нити имају
сроднике који су по одредбама Породичног закона у обавези да учествују у његовом
издржавању.
Накнада трошкова сахране се обезбеђује за НН лица која се нађу на територији
општине.
У случају да Центар за социјални рад утврди постојање заоставштине умрлог лица,
рефундираће се износ исплате трошкова из оставинске масе умрлог лица.
Члан 60.
О обезбеђивању накнаде трошкова сахране одлучује Центар за социјални рад на
основу захтева Месне заједнице или заинтересованог лица.
Уз захтев заинтересована лица су дужна да доставе доказе о постојању непокретне
имовине, доказе о висини прихода, доказ о наследеницима, ако је одржана оставинска
расправа и доказ о сродницима покојног лица.
Члан 61.
Висину накнаде трошкова сахране одређује општина према својим критеријумима
или по процени Центра за социјални рад.
3.6.Трошкови вештачења код лишавање пословне способности за кориснике
социјалне помоћи и за лица без прихода
Члан 62.
Право на трошкове вештачења у поступку лишавања пословне способности се
признаје душевно оболелом лицу и лицу које је ментално ретардирано, а нема личних
примања, имовине, ни сродника који би преузели обавезу.
Уколико лице има непокретну имовину и приходе, по завршеном судском поступку и
стављању под старатељство, Центар за социјални рад је у обавези да рефундира трошкове
вештачења и уплати их на одговарајућу позицију буџета општине.
3.5.

Ученичке награде
Члан 63.

Право на ученичку награду се признаје на основу списка основних школа, најуспешнијим
ученицима основних школа тј. ђацима генерације, вуковцима и ђацима првацима на територији
Општине Мали Иђош у виду једнократних новчаних или робних награда.
Право на ученичку награду у виду једнократне награде имају и ученици средњих школа са
територије Општине Мали Иђош, који на крају школске године остварују просек изнад 4,50.
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Износ једнократних новчаних или робних награда утврђује Општинско веће Општине Мали
Иђош.

Члан 64.
Поступак за остваривање права на мере материјалне подршке покреће се на захтев
корисника или по службеној дужности.
По захтевима за коришћење права на мере материјалне подршке из ове Одлуке, у првом
степену решава центар за социјални рад, осим за бесплатан превоз ученика основних и
средњих школа, субвенције ужина, субвенције боравка у предшколској установи за децу
корисника новчане социјалне помоћи и за треће и четврто дете у породици и за ученичке
награде у првом степену решава надлежна служба општинске управе.
Члан 65.
Корисник коме није признато право на мере материјалне подршке из ове Одлуке има
право жалбе у року од 15 дана.
По жалбама на првостепене одлуке одлучује у другом степену Општинско веће оштине
Мали Иђош.
Члан 66.
Центар за социјални рад у сарадњи са надлежном одељењем општинске управе доноси
правилнике којим дефинишу материјално правна и процесно правна питања од значаја за
остваривање права из ове Одлуке.
Сагласност на предлог правилника за сваку од мера материјалне подршке општинске
управе или Центра за социјални рад даје општинско веће.
Члан 67.
Средства за остваривање права на мере материјалне подршке у социјалној заштити
предвиђене овом Одлуком обезбеђују се:
• из буџета општине Мали Иђош
• из других извора (партнерство са националним и међународним организацијама,
донације, добровољни прилози и сл.).
Члан 68.
Буџетом општине се опредељују и средства за материјалне трошкове и зараде
запослених који обављају послове везане за реализацију материјалне подршке.
Члан 69.
Општина Мали Иђош утврђује годишњи програм мера и активности за подстицај и
развој постојећих и нових услуга социјалне заштите у складу са стратегијом коју доноси
Влада Републике Србије и релевантим стратешким документима општине.
Члан 70.
За потребе унапређења социјалне заштите општине, општинско веће, у складу са
Статутом општине, оснива Савет за социјалну заштиту, као међусекторско саветодавно тело.
Састав, надлежност, права и обавезе чланова Савета дефинишу се Правилником о раду
који усваја општинско веће.
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Члан 71.
Програм унапређења социјалне заштите усваја Скупштина општине на предлог Савета
за социјалну заштиту.
Члан 72.
Средства за финансирање програма унапређења социјалне заштите, укључујући и
средства за примену, праћење и процену ефеката програма обезбеђују се у буџету општине.
Члан 73.
Поступак праћења и процене квалитета услуга и остваривања материјалне подршке
поверава се надлежном одељењу општинске управе у чијој су надлежности послови из
области социјалне заштите.
III Прелазне и завршне одредбе
Члан 74.
Поступaк зa коришћење услугa и оствaривaње мaтеријaлне подршке води се по
одредбaмa Зaконa о општем упрaвном поступку, aко Зaконом о социјaлној зaштити није
другaчије одређено.
Члан 75.
Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa услугa социјaлне зaштите који су зaпочети, a
нису окончaни до дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке, окончaће се по одредбaмa ове одлуке.
Члан 76.
Дaном ступaњa нa снaгу ове одлуке престaје дa вaжи Одлукa о социјaлној зaштити („Сл.
лист Општине Мали Иђош“ бр. 3/2007, 3/2016, 21/2016, 40/2016 и 3/2017).
Члан 77.
Овa Одлукa ступa нa снaгу осмог дaнa од дaнa објaвљивaњa у "Сл. листу општине Мали
Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Скупштина општине
Број: 06-27-7/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 7., 11., 17. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени
гласник,,, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка
3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр. 129/07, 83/2014 – др.закон), и члана 31.
став 1. тачка 3. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 –
пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017.
године доноси

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
У тарифи 3. локалних комуналних такси на територији општине Мали Иђош, која је саставни
део Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине
Мали Иђош“ бр. 40/2016), после тачке 8. додаје се нови став, који гласи:
„НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе по овом тарифном броју је власник возила, који се према важећим прописима мора
регистровати код МУП-а.
2. Утврђивање и наплату ове такес врши МУП Секретаријат Суботица-ОУП Мали Иђош приликом
регистрације возила..
3. Такса по овом тарифном броју не плаћа се на возила која су ослобо|ена плаћања друмарине.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
општине Мали Иђош,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-8/2017-05
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

,,Службеном

листу

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________

153.
На основу чл. 2. и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број
88/2011 и 104/2016) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута Општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“, број 13/2008 – прећишћен текст и 7/2010), Скупштина Општине
Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и начин обављања одржавања чистоће на
територији Општине Мали Иђош, одржавање депонија, права и обавезе Јавног предузећа
„КОМУНМАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша, који обавља послове одржавање чистоће,
права и обавезе корисника услуга, средства за обављање одржавања чистоће, начин
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образовања цена услуга, начин поступања и овлашћења надлежних органа у случају прекида
обављања послова одржавања чистоће и друга питања у вези одржавања чистоће.
Члан 2.
Под одржавањем чистоће у смислу ове Одлуке подразумева се сакупљање смећа и
других природних, вештачких и отпадака из стамбених, пословних и других објеката, осим
индустријског отпада и опасних материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпадака
из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних
површина, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и других јавних површина.
Под одржавањем депоније и рециклажног дворишта општине Мали Иђош подразумева се
опремање депоније и рециклажног дворишта општине Мали Иђош за безбедно одлагање,
селекција и прерада секундарних сировина из отпада на депонији и претовар отпада који се
превози до регионалног претоварног дворишта у Бачкој Тополи.
Члан 3.
Делатности из члана 2. ове Одлуке су комуналне делатности од општег интереса, и
поверавају се Јавном предузећу „ КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша ( у даљем
тексту: Јавно предузеће).
Обављање појединих послова из оквира своје делатности Јавно предузеће може
поверити другом предузећу или предузетнику, на начин и под условима утврђеним Законом.
Члан 4.
Под јавним површинама у смислу ове Одлуке сматрају се:
-

-

улице (пешачке и бициклистичке стазе), тргови, јавни пролази, површине између и
око зграда колективног становања;
јавна паркиралишта и стајалишта у јавном саобраћају;
јавне зелене површине, паркови, улични травњаци, скверови, дрвореди;
пијаце и тржница;
гробља;
аутобуске станице, бензинске станице и паркинг простори ( отворени и затворени
манипулативни простор за пешаке и зелене површине у комплексу бензинске
станице);
железничка станица (отворени и затворени манипулативни простор за пешачки и
пружни појас у делу који пролази кроз насеље);
површине за одмор и рекреацију и спортски стадиони у општини Мали Иђош;
неизграђено грађевинско земљиште;
простор око индивидуалних објеката, пословних објеката, киосака и слично.
Члан 5.

Корисници услуга у смислу ове Одлуке су грађани, правна лица и предузетници, као
власници односно закупци стамбених, пословно – стамбених или пословних објеката или
просторија на територији општине Мали Иђош ( у даљем тексту: корисници услуга).
II САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА
Члан 6.
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Кућним смећем у смислу ове Одлуке сматрају се сви чврсти отпаци који настају
у стамбеним објектима, становима и заједничким просторијама стамбених зграда, као и
пословним и другим објектима, осим индустријског отпада и опасних материја, а који се
по својој величини могу одлагати у посуде за сакупљање смећа ( у даљем тексту: смеће).
У кућно смеће спадају и кабасти отпад , стари намештај, апарати за домаћинство
, кућна опрема и слично ( у даљем тексту : кућно кабасто смеће).
У остали комунални отпад спада : отпадни грађевински материјал, камење,
јаловина од мањих грађевинских радова, очувани недогорели отпад из заједничких
котларница, тврди талог из канализационих система и одводних система и система за
пречишћавање, фекалије из септичких јама, гране, лишће, трава, отпад који настаје код
ручног и машинског чишћења на јавним површинама, и остали комунални отпад.
Сакупљање и одвожење смећа у општини Мали Иђош поверава се Јавном
предузећу.
Члан 7.
Корисници су дужни да одлажу смеће у посебне типске посуде које се постављају
на одговарајућим местима у објекту или изван објекта, тако да могу бити доступни за
одвожење.
Број, врсту и тип посуда за сакупљање смећа одређује Јавно предузеће у складу са
структуром и врстом отпада.
Место за постављање посуда за сакупљање и одвожење кућног смећа на јавним
површинама одређује орган управе надлежан за комуналне послове, а одржава га Јавно
предузеће.
Члан 8.
Посуде за смеће могу бити типске металне или пластичне, типске металне корпе,
посебне пластичне вреће и контејнери.
Члан 9.
Посуде за смеће за новоизграђене зграде колективног становања типа контејнера
поставља инвеститор зграде у складу са пројектно техничком документацијом.
Посуде за смеће за породичне стамбене зграде и за пословни простор набавља
власник односно корисник стамбене зграде односно пословног објекта или простора.
Члан 10.
Одржавање и замену посуда за смеће у стамбеним зградама колективног становања
обавља Јавно предузеће.
Одржавање и замену посуда за смеће у индивидуалним стамбеним зградама и
пословном простору обавља власник односно корисник стамбене зграде односно
пословног објекта или простора.
Члан 11.
Смеће се сакупља и одвози на депоније посебним возилом предвиђеним за ту
намену.
Смеће се одвози једном недељно из индивидуалних стамбених зграда, зграда
колективног становања и пословног простора, према распореду и у терминима које
одреди Јавно предузеће.
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Члан 12.
У типске посуде за смеће и посебне пластичне вреће забрањено је одлагати:
грађевински материјал, кабасте отпатке, талоге из канализационих цеви, жар и врућ
пепео, опасне материје, угинуле животиње, перје и коже, фекалије , течне лако запаљиве,
експлозивне материје, огранке, лишће и траву и остале материје које се у смислу члана 6.
ове Одлуке не сматрају кућним смећем.
Забрањено је вадити и расипати смеће из посуда и врећа за смеће.
Члан 13.
Корисник услуге је дужан да:
-

-

сакупља и одлаже смеће у посуде за сакупљање смећа прописане овом
Одлуком;
у дане одређене за одвожење смећа посуде за смеће изнесе до места за
одвожење и по пражњењу врати посуду назад;
обезбеди да простор на коме се налазе посуде за смеће буде приступачан,
чист и у зимском периоду очисти снег и лед како би омогућио несметан приступ до
посуде за смеће;
плаћа Јавном предузећу цену за извршену услугу, од дана када Јавно
предузеће започне пружање услуге.
Члан 14.

Јавно предузеће је дужно да смеће сакупља и одвози организовано на територији целе
општине у складу са годишњим планом и програмом рада.
У случају промене плана сакупљања и одвожења смећа Јавно предузеће је дужно
обавестити кориснике услуга и однети смеће најкасније у року од седам дана.
Члан 15.
Јавно предузеће дужно је да:
-одвози и депонује смеће у складу са одредбама ове Одлуке;
-при одвожењу смећа не расипа смеће, не подиже прашину и
не ствара буку;
-не оштећује посуде за смеће, просторије и површине на којима
се оне налазе;
-расуто смеће одмах покупи и уклони;
-очисти простор око посуда за смеће приликом сакупљања и одвожења.
Члан 16.
Кућно кабасто смеће Јавно предузеће одвози према годишњем програму и плану, а
најмање четири пута годишње, о чему се корисници услуга обавештавају на подобан
начин.
Отпадни грађевински материјал, отпад из заједничких котларница , фекалије из
септичких јама, тврди талог из канализационих система, и остали отпад у смислу члана 6.
став 3. ове Одлуке , Јавно предузеће одвози посебно опремљеним возилом, а по позиву и о
трошку корисника услуга.
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Лишће , траву и гране Јавно предузеће одвози према годишњем програму и плану, о
чему се корисници услуга обавештавају на подобан начин.
Члан 17.
Кабасто кућно смеће, отпадни грађевински материјал, отпад из котларница и сличан
комунални отпад који се не сматра кућним смећем у смислу члана 6. ове Одлуке могу
одвозити корисници услуга са одговарајућим транспортним возилима на депонију , под
условом да плате Јавном предузећу цену депоновања и санирања отпада.
Члан 18.
Забрањено је депоновати смеће на изграђеним и неизграђеним грађевинским
парцелама (дворишта, баште и сл.) у стамбеним, пословним и другим објектима ван посуда
за смеће.
Забрањено је палити кућно смеће на изграђеним и неизграђеним грађевинским
парцелама (дворишта, баште и сл.).
III СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА
Члан 19.
На територији општине врши се сепарација отпада у складу са планом и
програмом.
План и програм из става 1. овог члана доноси Јавно предузеће у складу са
регионалним планом управљања отпадом.
Корисници услуга су дужни вршити сепарацију отпада приликом сакупљања и
одлагања смећа у посуде за смеће које имају посебне ознаке, и које поставља Јавно
предузеће.
Члан 20.
Под сепарацијом отпада подразумева се сакупљање и одвајање отпада по врсти и
одлагање у посебне посуде.
Сепарација отпада се врши као примарна и секундарна.
Под примарном сепарацијом отпада подразумева се одвајање отпада непосредно на
месту његовог настајања, односно сакупљања.
Под секундарном сепарацијом отпада подразумева се одвајање отпада по врстама на
депонијама.
Секундарну сепарацију врши Јавно предузеће.
Члан 21.
Планом и програмом се утврђују локације за постављање посуда за одређене врсте
отпада, одређују врсте, број и тип посуда, организовање и динамика прикупљања, одвоз и
његово депоновање, едукација корисника услуга и друге радње у процесу сепарације отпада.
IV ДЕПОНИЈА СМЕЋА
Члан 22.
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Депонија у смислу ове Одлуке је санитарно технички уређен простор за контролисано
одлагање отпада, а која се гради на простору утврђеном урбанистичким планом, у складу са
условима утврђеним посебним законом.
Члан 23.
Одлагање отпада на депонију врши Јавно предузеће.
Изузетно одлагање отпада на депонију може да врши и корисник услуга, уз
накнаду, и уз одобрење Јавног предузећа.
Корисник услуга је дужан да отпад допреми на депонију у радно време депоније и
да отпад одлаже на место које одреди Јавно предузеће.
Члан 24.
Управљање и одржавање депоније у општини Мали Иђош поверава се Јавном
предузећу „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша.
Члан 25.
Депонија мора бити ограђена, на улазу се поставља табла са подацима о Јавном
предузећу које одлаже отпад на депонију, радно време, забрањене врсте отпада и друге
значајне информације за коришћење депоније.
Члан 26.
У циљу заштите и одржавања депоније забрањен је улаз у депонију неовлашћеним
лицима, одлагање отпада који не представља комунални отпад у смислу ове Одлуке,
одлагање отпада изван депоније и ван радног времена које утврђује Јавно предузеће, вађење,
раскопавање и одношење смећа са депоније.
V ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 27.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама подразумева се чишћење улица,
тргова паркиралишта и других јавних површина из члана 4. ове Одлуке, уклањање отпада из
посуда за смеће на јавним површинама и чишћење и уклањање снега и леда са јавних
површина.
Одржавање чистоће на јавним површинама у општини Мали Иђош поверава се
Јавном предузећу.
Члан 28.
Одржавање чистоће на јавним површинама из члана 4. став 1. алинеја 1,2,3,4,5. врши
Јавно предузеће, на основу плана и програма одржавања чистоће на јавним површинама (у
даљем тексту: програм).
Одржавање чистоће на јавним површинама из члана 4. став 1. алинеја 6,7,8,9,10,
обављају корисници односно власници објеката односно површина.
Члан 29.
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Програм из члана 28. ове Одлуке доноси Скупштина Општине на предлог Јавног
Предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша.
Члан 30.
Програм из члана 28. ове Одлуке садржи:
-

јавне површине одређене за одржавање чистоће;
време и начин одржавања чистоће;
број и врсту посуда за сакупљање смећа које се постављају на јавној површини и
динамику њиховог пражњења;
број и врсту потребних возила за сакупљање и одвожење кућног смећа;
висина накнаде за обављање послова сакупљања и одвожења отпада као и одржавање
чистоће на јавним површинама;
време и начин уклањања кабастог отпада;
друга питања у вези одржавања чистоће.
Члан 31.

Посуде за сакупљање отпада на јавним површинама поставља Јавно предузеће
„КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша у складу са програмом.
Члан 32.
О одржавању чистоће на јавним површинама које нису обухваћене програмом из
члана 28. ове Одлуке старају се власници односно корисници стамбених зграда,
пословних објеката и простора , неизграђеног грађевинског земљишта, и дужни су да :
- редовно чисте тротоаре и јавну површину испред објекта до коловоза;
- редовно чисте и одржавају канале испред објеката;
- у зимском периоду очисте снег и лед са тротоара и остале јавне
површине испред објекта.
Члан 33.
На јавним површинама забрањено је:
1.бацање отпадака ван посуда за смеће и стварање нечистоће на други
начин;
2.бацање отпадака у шахтове и сливнике за отпадне и површинске воде;
3.смештај или продаја робе, амбалаже, грађевинског и другог материјала, без
одобрења надлежног органа;
4.оштећење тротоара, ивичњака, одводних канала, ограда и других
објеката;
5.вршити истовар и утовар грађевинског и другог материјала без
заштите коловоза и тротоара;
6.изливање отпадних вода и других нечистоћа на улице и неовлашћено
спречавање одвођења воде са истих;
7.прање возила, цепање огрева и слично;
8.пуштање, везивање и исхрана стоке;
9.спаљивање смећа, траве, лишћа као и наношење блата и прање возила;
10. бацање и остављање угинулих животиња на локацијама које за то нису
одређене;
11.паркирање возила, остављање хаварисаних возила, остављање
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пољопривредних машина и алатки на локацијама које за то нису
одређене.
Члан 34.
Приликом извођења било којих радова на јавним површинама извођачи радова су
дужни да материјал и отпад по обављеном послу уклоне, а јавне површине очисте и
доведе у првобитно стање.
Члан 35.
Ради одржавања и заштите чистоће на јавним површинама извођачи грађевинских
радова дужни су да:
-чисте јавне површине испред градилишта;
-грађевински или други материјал обезбеде од растурања и рушења на
јавним површинама;
-изврше поливање водом објеката приликом рушења;
-очисте возила пре њиховог изласка са градилишта;
-одржавају функционалност сливника, отворених и одводних канала
за атмосферске воде ;
-јавну површину доведу у првобитно стање уколико је оштете при
извођењу радова.
Члан 36.
Превоз лаког и растреситог материјала, огрева и грађевинског и сваког другог
материјала или течних материја мора да се обавља тако да се спречи расипање.
Када се утовар или истовар материјала из става 1. овог члана обавља на јавној
површини, она мора бити очишћена и по потреби опрана одмах након завршетка утовара
или истовара.
V I НАЧИН ОБРАЗОВАЊА ЦЕНА
ЗА ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 37.
Средства за одржавање чистоће обезбеђују се из цена комуналних услуга, буџета
Општине и других извора финансирања у складу са законом.
Цене комуналних услуга из става 1. овог члана утврђује Јавно предузеће на основу
елемената за образовање цена комуналних услуга у складу са Законом, уз сагласност
оснивача.
Корисници услуга плаћају утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Члан 38.
Цена за одвожење и депоновање кабастог кућног смећа, грађевинског материјала,
фекалија из септичких јама и осталог смећа и отпада обрачунава се, и наплаћује по м3
изнетог отпада по извршеној услузи.
За одвожење посебних врста отпада Јавно предузеће утврђује посебну накнаду за
корисника услуга.
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Цена за одвожење кућног смећа у општини Мали Иђош утврђује се за
физичка лица по домаћинству, а за пословни простор и
пословно-продајни простор по м2 пословног простора, односно пословно
продајног простора .
Податке о броју чланова домаћинства достављају секретари месних заједница
Јавном предузећу.
Висину цене услуга утврђује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Скупштине Општине.
Под пословним простором подразумева се затворени и отворени простор који је у
функцији обављања пословне делатности.
Под пословно продајним простором подразумева се пословни простор у коме се
врши промет робе и вршење услуга.
Површина стамбеног и пословног простора за које није издата употребна дозвола
утврђује се на основу извештаја комисије Јавног предузећа.
Члан 39.
Средства за чишћење и прање јавних површина, набавку посуда за одлагање смећа на
јавним површинама, као и средства за уређење и одржавање места за посуде за отпатке
се обезбеђују у буџету Општине.
За одржавање чистоће на јавним површинама Јавном предузећу припада накнада
зависно од реализације програма.
Средства за одржавање депонија обезбеђују се из цене комуналне услуге и буџета
Општине.
Члан 40.
Власник односно корисник стамбеног односно пословног објекта дужан је пријавити
писменим путем сваку промену власника, величине и намене објекта Јавном предузећу ,
најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Обавеза плаћања накнаде терети корисника услуге организованог изношења смећа и
у случају одбијања коришћења услуге или онемогућавања вршења услуге кривицом
корисника услуге.
Корисник може привремено отказати коришћење услуга под условом да стамбени
или пословни простор неће користити дуже од 6 месеци, или ако привремено одјави
обављање делатности.
Отказивање коришћења услуга из става 3. овог члана врши се писменим путем.

VII НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА
ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 41.
Јавно предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да реализацијом
плана и програма трајно и несметано пружа комуналне услуге.
Јавно предузеће је дужно да на основу писменог налога Општинске управе –
Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове врши и ванредне послове у вези
са обављањем комуналне делатности уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 42.
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Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно
спречити, дође до поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, Јавно предузеће
је дужно без одлагања предузети мере ради отклањања узрока поремећаја односно
прекида или на други начин обезбедити задовољавање потреба корисника услуга.
Мере које је Јавно предузеће дужно да предуземе у случајевима из става 1.
овог члана су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја,
односно разлога због којих је дошло до прекида у пружању комуналне услуге,
као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању
одржавања чистоће;
2. хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање одржавања
чистоће, као и заштита комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или
хаварија;
3. предузима и друге мере које наложи Одељење за урбанизам и
комунално стамбене послове Општинске управе.
Члан 43.
Јавно предузеће је дужно да у случају прекида у обављању послова одржавања
чистоће настале у случају непредвиђених околности ( хаварија, елементарне непогоде
и др.) или штрајка, као и када услед више силе дође до смањеног обима у пружању
комуналне услуге, о томе без одлагања обавести Одељење за урбанизам и комунално
стамбене послове Општинске управе.
Када Одељење из претходног става прими обавештење о прекиду, односно
смањеном обиму у пружању услуге одржавања чистоће, дужно је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге оним
корисницима код којих би услед прекида у пружању услуге
настала велика односно ненадокнадива штета;
2. нареди мере у циљу заштите комуналних објеката који су угрожени као и
друге имовине;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне
мере ради обезбеђивања пружања услуге;
4. ангажовање другог пружаоца услуге до отклањања поремећаја;
5. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид, односно
поремећај настао из других разлога у пружању услуге, као и одговорност за
накнаду учињене штете.
Члан 44.
У случају прекида послова одржавања чистоће услед штрајка, Јавно предузеће је
обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом, односно актом оснивача.

Страна 114.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

VIII НАДЗОР
Члан 45.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Одељење за урбанизам и
комунално стамбене послове Општинске управе.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунална
инспекција.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
Јавно предузеће ако:
1.не одвози смеће из свих улица и насеља (члан 6. став 4.);
2.не одржава и не врши замену посуда за смеће у стамбеним
зградама колективног становања ( члан 10.став 1.);
3.не одвози смеће једном недељно из породичних стамбених
зграда, колективног становања и пословног простора (члан 11.став 2.);
4.не обавести кориснике услуга о насталим променама и отпад не
одвезе у складу са чланом 14. став 2. ове Одлуке;
5.не поступа у складу са чланом 15.ове Одлуке;
6.не одржава чистоћу на јавним површинама у складу са чланом 28.
ове Одлуке;
7.не одржава депонију (члан 24.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу
новчаном казном од 2.500,00 динара до 50.000,00 динара.
Члан 47.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1.не обезбеди да посуде за смеће стоје на приступачним местима за
одвожење (члан 7.став 1.);
2.не одлаже смеће у типске посуде (члан 8.);
3.не изнесе посуде за смеће на за то предвиђено место и не одржава
чистоћу на овом месту (члан 13.);
4.одвози и одлаже отпад на градску депонију супротно одредбама
члана 17. ове Одлуке;
5.поступа противно забрани из члана 18. ове Одлуке;
6.поступа противно одредбама и забранама из члана 26.ове Одлуке;
7.поступа противно одредбама и забранама из члана 33.ове Одлуке;
8. приликом извођења радова на јавној површини не уклони материјал
и отпатке са јавне површине (члан 34);
9.извођач грађевинских радова поступа супротно одредбама члана 35.
ове Одлуке;
10.приликом превоза утовара и истовара огрева и другог материјала, просипа
материјал по јавној површини (члан 36);
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 48.
Одредбе члана 38. ове Одлуке које се односе на обрачун и наплату цена за домаћинства у
општини Мали Иђош и за пословни, односно пословно - продајни простор, мањи од 100м2,
примењиваће се од 01.07.2017. године.
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-9/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник скупштине општине
Иштван Сиђи

____________________ . ____________________

154.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2004 – др. закон), члана 101. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали
Иђош", брoj 13/2008 – пречишћени текст и 7/2010), и на основу члана 6. става 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о ближем уређивања појединих питања службене употребе језика и писама
националних мањина на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП
Војводине“ број 8/2003, 9/2003 – испр. и 18/2009 – промена назива акта и „ Сл. гласник РС“, број
69/2010 – одлука УС) уз сагласност Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу АП Војводине број: 141-015-1/2017-03-3 од 29.05.2017. године Скупштина
општине Мали Иђош на својој седници од 02.06.2017. године доноси

OДЛУКУ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦE У ЛОВЋЕНЦУ
I
Врши сe промена назива улице у насељеном месту Ловћенац према следећем:

Ред.

Стари
назив

Назив на српском
језику

Назив на
мађарском језику

Назив на
црногорском језику

број
1.

Борис
Кидрич

Улица Васка
Калуђеровића

Vasko
Kaluđerović utca

Ulica
Kaluđerovića

Vaska

II
Скупштинa општине Мали Иђош утврђуje промену нaзива улице у насељеном месту
Ловћенац нa прeдлoг Заједничке комисије за давање предлога промене назива улица, тргова, заселака
и других делова насељених места на територији општине Мали Иђош, место Ловћенац.
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III
Нaзиви улица и тргова трeбa дa буду исписaни у склaду сa Покрајинском скупштинском
одлуком о ближем уређивању појединих питања службене употребе језика и писама националних
мањина на територији Аутономне Покрајине Војводине и зaкoнoм кojим сe урeђуjу зaштитa прaвa и
слoбoдa нaциoнaлних мaњинa, у дeлу кojим сe урeђуje службeнa упoтрeбa jeзикa и писмa.
IV
Нa oву одлуку сaглaснoст трeбa дa дaje министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe лoкaлнe
сaмoупрaвe.
Пo дoбиjaњу сaглaснoсти министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe лoкaлнe сaмoупрaвe нa одлуку
Скупштинe општине Мали Иђош o утврђивaњу или измeни нaзивa улицa, надлежна служба
општинске упрaве je дужнa дa o тoмe oбaвeсти Службу зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти, у рoку oд 20 дaнa
oд дaнa утврђивaњa, oднoснo измeнe нaзивa улицa и тргoвa.
O утврђивaњу или измeни нaзивa улицa и тргoвa, надлежна служба општинске упрaве je
дужнa дa, нa пoгoдaн нaчин, oбaвeсти oргaнe, oргaнизaциje, jaвнa прeдузeћa, устaнoвe и грaђaнe.
V
Oву Одлуку oбjaвити у „Службeнoм листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-10/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
МалиИђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

155.
На основу члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“, број 13/2008 и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној
02.06.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
o поступку и мерилима за избор и именовањe директора
јавног предузећа чији је оснивач општинa Мали Иђош

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о поступку и мерилима за избор и именовање директора јавног предузећа
чији је оснивач општина Mали Iђош (у даљем тексту: Одлука) утврђује се поступак и мерила
за избор и именовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина Мали Иђош (у
даљем тексту: Предузеће), састав, организација и рад Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за избор и имемовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина
Мали Иђош ( у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за спровођење
поступка именовања директора.
II ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 2.
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Поступак за избор и именовање директора предузећа ( у даљем тексту: Изборни
поступак) спроводи се у складу са Законом о јавним предузећима и овом Одлуком.
Изборни поступак покреће се шест месеци пре истека периода на који је директор
предузећа именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Директора предузећа именује Скупштина општине Мали Иђош, по спроведеном
јавном конкурсу.
Члан 3.
Спровођење јавног конкурса започиње доношењем Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора јавног предузећа.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина општине Мали Иђош на предлог
надлежног одељења Општинске управе општине Мали Иђош.
Предлог из става 2. овог члана може поднети и Надзорни одбор предузећа, преко
надлежног одељења општинске управе.
Члан 4.
Одлукa о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, коју
припрема надлежно одељење из члана 2. ове одлуке садржи:
-пословно име и седиште јавног предузећа за које се расписује јавни конкурс за
именовање директора,
-рокове у изборном поступку,
-информације о начину подношења пријаве, начину провере стручне оспособљености,
знања и вештина које се оцењују у изборном поступку,
-као и друге податке и елементе потребне за изборни поступак.
Одлука из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу општине Мали
Иђош“.
Члан 5.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора предузећа, обавезно садржи податке о:
-јавном предузећу ( пословно име и седиште),
-радном месту,
-месту рада,
-условима за именовање директора (опште и посебне),
-стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начин њихове провере,
-року у коме се подносе пријаве, начин подношења пријаве, орган коме се пријаве
подносе, као и адреса на
коју се пријаве подносе,
-доказима који се прилажу уз пријаву на конкурс,
-лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу може садржати и друге елементе потребне за именовање,
односно прецизније разумевање огласа.
Члан 6.
Након доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса, оглас о јавном конкурсу
објављује се у „Службеном гласнику РС“ и једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о
спровођењу јавног конкурса.
Оглас о јавном конкурсу, објавиће се, након објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“ и на званичној интернет презентацији општине Мали Иђош, с тим што
се мора навести када је оглас објављен у „Службеном гласнику РС“.
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Члан 7.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ и не може бити
краћи од 15 дана, што се утврђује Одлуком о спровођењу јавног конкурса.
III САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 8.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног
предузећа чији је оснивач општина Мали Иђош (у даљем тексту: Комисија) коју образује
Скупштина општине Мали Иђош, посебним решењем у складу са Законом и овом одлуком.
Комисија има пет чланова од којих је један председник.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Стручна
служба за скупштинске послове Општинске управе општине Мали Иђош.
Члан 9.
Комисија се именује на период од три године.
Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини општине Мали Иђош, као ни
постављена лица у органима општине.
IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице комисије
сазива и њима председава члан Комисије кога одреди председник Комисије.
Члан 11.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од
укупног броја чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: датум и место
одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе
изборног поступка, предлози и ставови изнети на седници, резултати сваког гласања, као и
свако издвојено мишљење.
Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије.
Комисија може донети Пословник о раду, као и друга акта која су неопходна за рад и
функционисање Комисије.
V ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Члан 12.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије, односно
лице из члана 10. ове Одлуке, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и
прегледати све приспеле пријаве и поднети докази.
Чланови комисије су дужни да на почетку седнице, дају писане изјаве о томе дали оно
или са њима повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса.
Повезано лице из става 2. Овог члана је супружник или ванбрачни партнер
функционера, крвни сродник функционера у правој линији, односно у побочној линији
закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник функционера, као и свако
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друго правно и физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано
сматрати интересно повезаним са функционером.
На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава:
-да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом о јавном конкурсу,
-да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се
ради о пријави на предметни конкурс и
- да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.
Члан 13.
Ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака дефинисаних чланом 12. ове
Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.
Против закључка из става 1. овог члана, није допуштена посебна жалба.
Члан 14.
Након извршене провере Комисија, посебним актом саставља списак кандидата који
испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку из става 1. овог члана, Комисија врши оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата ради састављања ранг листе кандидата, у
складу са мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа.
Комисија у вршењу послова из става 2. овог члана треба да буде стручна, независна и
непристрасна.
Члан 15.
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за
практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа
одређених у складу са законом.
Знања кандидата оцењује се провером: познавања једне или више области из које је
делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других
делатности које обавља јавно предузеће, познавање прописа којима се уређује правни
положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин
обављања делатности од општег интереса, познавање области корпоративног управљања,
као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, познавање рада на
рачунару, као и посебних области знaња.
Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и
логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине
комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања
ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад
јавног предузећа).
VI НAЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА ОЦЕЊИВАЊА
Члан 16.
У изборном поступку, Комисија може извршити проверу и оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата:
-писаном провером,
-усменом провером,
-оценом приложене документације или на други начин подобан за проверу и
оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
Члан 17.
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Изборни поступак може да се спроведе у више делова, када се комбинују начини
провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђени чланом 16. ове
Одлуке.
Члан 18.
Писана провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата ( у даљем
тексту: стручност ) врши се решавањем теста, који припрема Комисија.
Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако што се формулишу питања на која се
бира један или више понуђених одговора.
Питања која су саставни део теста из става 1. овог члана, односе се на познавање:
система локалне самоуправе и система јавних и јавно комуналних предузећа, као и проверу
знања из опште културе.
Уколико се провера стручности врши тестирањем кандидата, Комисија благовремено,
у писаном облику, обавештава кандидате о дану, месту и времену почетка тестирања, а
најкасније 5 ( пет ) дана пре дана одређеног за тестирање .
Резултат теста се бројчано исказује, тако што кандидат за сваки тачан одговор на
тесту добија по један бод, а на крају се сви бодови теста сабирају што представља укупан
број бодова који је кандидат освојио на тесту.
Члан 19.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом.
За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена
кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако су неопходна додатна
објашњења.
Разговор са кандидатима може да се одреди као самостални начин провере или у
комбинацији са друга два прописана начина провере.
Уколико се усмена провера утврди као самосталан начин провере, максималан број
питања може бити 5, а уколико је у комбинацији са другим начинима провере максималан
број питања је 10.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5. бодује сваког
кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат
понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је освојио један
кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова
комисије, који су присутни на седници.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија, обавештава
кандидате на начин и у року утврђеном чланом 18. став 4. ове Одлуке.
Члан 20.
Оцена приложене документације врши се прегледом и бодовањем приложених
писаних докумената:
-планова или програма рада кандидата, везаних за пословање предузећа за које
конкурише,
-везаних за унапређење рада и функционисања предузећа,
-везаних за квалитетније, ефикасније и економичније обављање делатности од општег
интереса предузећа за које конкурише, као и других писаних предлога које је кандидат
доставио у документацији а односе се на његову стручност и квалификованост за обављање
функције на коју конкурише (доказ о радном искуству и резултатима на руководећим
положајима, доказ о радном искуству у јавном предузећу, доказ о познавању рада и
функционисања локалне самоуправе, доказ о искуству у припреми конкурсних материјал и
др.)
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Чланови Комисије у поступку оцењивања посебно бодују програм рада, а посебно
документе који се достављају уз пријаву бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата
понаособ, с тим што је мерило за бодовање квалитет а не квантитет достављене
документације.
Након оцене из става 1. и 2 овог члана, утврђује се укупан број бодова који је добио
сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је
освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са
бројем чланова комисије који су присутни наседници.
Члан 21.
Уколико се стручност кандидата утврђује комбинацијом више начина провере,
коначна оцена кандидата представља збир појединачних оцена, које је освојио кандидат
након сваке провере.
VII РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 22.
Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу свих кандидата
који су бодовани у изборном поступку.
Ранг листа се саставља на основу укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат.
Уколико је провера стручности вршена комбинацијом више начина провере, укупан број
бодова једног кандидата утврђује се сабирањем бодова из сваког од начина провере.
На основу ранг листе из става 1. овог члана, Комисија саставља Листу за именовање
са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима и доставља је надлежном одељењу Општинске управе општине Мали Иђош.
Истовремено са достављањем Листе за именовање из става 3. овог члана, Комисија
доставља и записник о изборном поступку.
Члан 23.
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће
одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити
додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема додатних 5 питања која ће
бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом
редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у
додатној усменој провери примењују се одредбе члана 19. ове Одлуке.
Уколико се и након додатне усмене провере не може саставити Листа за именовање,
Комисија ће извршити додатно бодовање кандидата са истим бројем бодова и то, додатних 5
бодова може остварити кандидат:
-који је обављао послове директора предузећа (без обзира на облик организовања и
структуру капитала) дуже од 5 година,
-чије је предузеће или он лично, за време његовог руковођења добило неко
међународно или државно признање, везано за рад и функционисање предузећа.
VIII ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
Члан 24.
Надлежно одељење Општинске управе општине Мали Иђош, на основу Листе за
именовање (у даљем тексту: Листа) и записника о изборном поступку, припрема нацрт акта о
именовању директора и доставља га са Листом Општинском већу ради утврђивања акта и
достављања Скупштини општине Мали Иђош на одлучивање.
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Члан 25.
Скупштина општине Мали Иђош, након разматрања достављене Листе и предлога
акта из члана 24. ове Одлуке, доноси решење о именовању предложеног кандидата, следећег
кандидата или неког другог кандидата са Листе.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 26.
Решење о именовању директора са образложењем:
-доставља се лицу које је именовано, као и свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку,
-објављује се на званичној интернет страници општине Мали Иђош.
Решење о именовању директора објављује се и у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и у “Службеном листу општине Мали Иђош“.
Члан 27.
Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за
увид у документацију јавног конкурса, у року од 10 дана од дана објављивања решења из
члана 25. ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става
1. овог члана, омогући увид у документацију јавног конкурса под надзором Комисије.
О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити
подносиоца захтева писаним путем.
Члан 28.
Решење о именовању директора, у складу са законом садржи одредбе о ступању на
рад директора, с тим што се у образложењу решења наводе разлози који оправдавају
евентуално продужење рока.
Члан 29.
Ако именовани директор не ступи на рад у року одређеном за ступање на рад,
Скупштина општине Мали Иђош може да именује неког другог кандидата са Листе.
Надзорни одбор својим актом утврђује или констатује дан почетка рада именованог
директора, односно дан престанка функције директора који је разрешен.
Надзорни одбор дужан је да Скупштину општине писаним путем обавести о датуму
ступања, односно неступању на рад именованог директора.
Рок за достављање обавештења из става 2. овог члана, не може бити дужи од 3 дана
од дана ступања на рад директора, односно 3 дана од дана истека рока за ступање на рад.
Ако нико од кандидата са Листе за именовање не ступи на рад, у року одређеном за
ступање на рад, надлежно одељење Општинске управе општине Мали Иђош из члана 23. ове
одлуке, одлучиће о даљем току поступка уз сагласност оснивача.
Члан 30.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не буде предложен
кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је
учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина
општине не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се
нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом и овом одлуком.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-11/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
МалиИђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.
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156.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“, број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) на предлог надлежног
органа Општинске управе општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош, на
седници одржаној дана 02.06.2017. године, доноси

ОД Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ ИЗ МАЛОГ ИЂОША
Члан 1.
Овом Одлуком започиње поступак спровођења јавног конкурса за именовање
директора јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂИШ“ из Малог Иђоша.
Члан 2.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке спроводи Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавног предузећа чији је оснивач општина Мали Иђош, именована решењем
Скупштине општине Мали Иђош број: 06-27-16/2017-02 од 02.06.2017. године, сагласно
одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016).
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавом предузећу, радном месту, условима
за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
занимањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере,
року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обвештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подноце, податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службени гласник Републике Србије“ и
најмање једним дневним новинама које се дистрибутирају на целој територији Републике
Србије, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу се објављује у „Службени лист општине Мали Иђош“ и на
званичној интернет страници општине Мали Иђош, уз обавештење када је оглас о јавном
конкурсу објављен у „Службенм гласнику Републике Србије“.
Члан 5.
Оглас о јавном конкурсу чини саставни део ове Одлуке и објављује се у „Службеном
листу општине Мали Иђош“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-12/2017-02
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Председник Скупштине Oпштине
Сиђи Иштван, с.р.
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157.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа
„КОМУНАЛ
МАЛИ ИЂОШ“ из Малог
Иђоша број: 06-27-12/2017-02
од 02.06.2017. године, Скупштина општине Мали Иђош оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ ИЗ
МАЛОГ ИЂОША

I ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Име предузећа: Јавно предузећe „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“
Седиште: Мали Иђош, Главна 32.
Матични број: 21165662
ПИБ: 109346787
Претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
II ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ
Директор Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
За директора Јавног предузећа на мандатни период од четири године именује се лице које
поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је држављанин Републике Србије
3) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним
студијама;
4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 3) овог члана;
5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
6) да познаје област корпоративног управљања;
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
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10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
IV МЕСТО РАДА
Мали Иђош, Главна 32.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку
увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провром односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у
складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/2016) и Одлуком
о поступку и мерилима за избор и именовање директора јавног предузећа чији је оснивач
општини Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2017).
V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
VI ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Имре Халгато запослени у Општинској управи општине Мали Иђош, Главна 32. ,тел.:
024/730-010.
VII АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Комисија за спровођење конкурса за избор и именовање директора јавног предузећа чији је
оснивач општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна 32. са назнаком ''Пријава на
јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“
из Малог Иђоша - не отварај.
Пријава на конкурс садржи:
1) име и презима кандидата, датум и место рођења, адреса становања;
2) број телефона, е-маил адресу;
3) податке о образовању;
4) податке о врсти и дужности радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима;
5) податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
VIII ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама („Службени гласник РС“, број 20/2009 и 145/2014);
- уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“,
- диплома о стеченој стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се
доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом
постављено високо образовање. Из наведених исптава потребно је да се јасно види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство);
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исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу посла
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова);
исправе којим се доказује радно искуство на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа ( потврде или други акзи из којих се доказује да лице има
најмање три године радног искуства на пословима кији су повезани са пословима
јавног предузећа);
изјава кандидата, оверена пред надлежниим органом, дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере бебедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или
код јавног бележника.
Пријаве уз које нису приложени тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и
неблаговремене пријаве Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против којег
није допуштена посебна жалба.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу
Дневник и „Magyar Szó”, као и на званичној интернет страници општине Мали Иђош,
www.maliidjos.rs

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 111-6/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
МалиИђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

158.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. Закон о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“ бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ бр.98/2010) и члана 31. став 1. тачка 32.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.13/2008 –
пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана
02.06.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
o
изменама и допунама
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Члан 1.
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Овом Одлуком се мења Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 21/2016 и 10/2017).
Члан 2.
У члану 2. став 1. тачка 9. мења се и гласи:
„9. Хорват Золтан, члан Општинског штаба – пожар и експлозија“
У члану 2. став 1. после тачке 16. додаје се нова тачка 17. која гласи:
„ 17. Потпуковник Синиша Рангелов, члан Општинског штаба – официр за цивилно-војну
сарадњу“

Члан 3.
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Мали Иђош.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-13/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општин
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010,
93/2012 и 101/2016), члана 84. став 3. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) одредаба Општег плана за одбрану од поплава за
период од 2012. до 2018. године (Службени гласник РС број 23/12) и члана 31. став 1. тачка
32. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош” број 13/2008 –
пречишћен текст и 7/2010) Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана
02.06.2017. године доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ЗА ПЕРИОД ОД 2012. ДО 2018. ГОДИНЕ
I
Усваја се План за одбрану од поплава општине Мали Иђош за период од 2012. до
2018. године.
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II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-14/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

160.
На основу члана 45a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и
145/2014) члана 12. став 1. тачка 2. и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010), по
прибављеном мишљењу Комисије за планове од 25.05.2017. године Скупштина општине
Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАЛИ ИЂОШ
I
Усваја се План генералне регулације насеља Мали Иђош израђен од стране „АТ
АРХИТОП“ ДОО предузеће за пројектовање, инжењеринг и услуге, Бачка Топола под бр. Е93/16-ПЕР.
II
Саставни део ове одлуке је План генералне регулације насеља Мали Иђош.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-15/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ ИЂОШ

Д.О.О. Предузеће за пројектовање, инжењеринг и услуге
Бачка Топола 024/715-980, e-mail:saida@stcable.net

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ
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ДОКУМЕНТА:

МАЛИ ИЂОШ

НАРУЧИЛАЦ:

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Мали Иђош, Главна број 32

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ:

Сиђи Иштван

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за привреду, пољопривреду,
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне
средине и комунално - стамбене послове
Мали Иђош, улица Главна број 32

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:

“АРХИТОП” Д.О.О. Бачка Топола
Предузеће за пројектовање, инжењеринг и услуге,
Бачка Топола, улица Маршала Тита 92

ДИРЕКТОР:

Саида Ћатиповић

Е-БРОЈ:

Е-96/16-ПГР

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

САИДА ЋАТИПОВИЋ дипл.инг.арх.
Број лиценце 200 1253 11

СТРУЧНИ ТИМ:

Елеонора Апро дипл.инг.арх.
Момчило Стојсављевић дипл.инг.ел.
Зоран Ђурић дипл.инг.маш.
Анико Кокрехел дипл.инг.грађ.
Хенриета Терек дипл.инг.арх.
Корнелија Виг дипл.инг.грађ.
Кристиан Кокрехел грађ.техн.

ДАТУМ:

Април 2017. године
САДРЖАЈ:

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
ОПШТИ ДЕО
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2.1. ПРАВНИ ОСНОВ
2.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
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3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
3.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
4.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
4.2.
СТАНОВНИШТВО
4.3.
ПРИВРЕДА
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ
4.4.
4.5.
ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
4.6.
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНИЛО
4.6.1.
Саобраћајна инфраструктура
4.6.2.
Водопривредна инфраструктура
Енергетска инфраструктура
4.6.3.
4.6.4.
Електронска комуникациона инфраструктура
Одлагање отпада и други комунални објекти и површине
4.6.5.
4.6.6.
Јавно и друго зеленило
4.7. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА И ПРИРОДНА ДОБРА
4.7.1. Евидентирана и заштићена непокретна културна добра
4.7.2. Евидентирана и заштићена природна добра
4.8. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.1.1. Централни садржаји јавне намене
2.1.2. Зона спорта и рекреације
2.1.3. Комунални садржаји
2.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ
2.2.1. Зоне становања
2.2.2. Зоне рада са становањем
2.2.3. Радне зоне
2.2.4. Комплекси верских објеката
2.2.5. Саобраћајни комплекси
2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА У ПЛАНОМ ОБУХВАЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
2.3.1. Биланс површина претежне намене у склопу површина јавне намене и осталих
површина у грађевинском подручју насеља
3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
3.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
3.2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ НИВЕЛАЦИЈЕ
3.3. ПОВРШИНЕ (ПАРЦЕЛЕ) ПЛАНИРАНЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
3.4. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
3.5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ - ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.2. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
4.3. ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4.4. КУЛТУРА
4.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
4.6. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ
5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
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5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
5.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
5.6.1. Зелене површине јавног коришћења
5.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења
5.6.3. Зелене површине специјалне намене
5.6.4. Услови за уређење зелених површина
6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
6.1.1. Услови заштите природних добара
6.1.2. Услови заштите непокретних културних добара
6.2. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
6.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА
ЉУДИ
6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
АКЦИДЕНТНИХ
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
6.4.1. Услови заштите од елементарних непогода
6.4.2. Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената)
6.4.3. Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава
6.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА
ТЕХНИЧКИМ
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2. ЦЕЛИНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ
2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.2. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
2.3. ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ СЕ
ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И
САНАЦИЈУ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.5. ДЕЛОВИ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ КОЈИ
СЕ ДОНОСЕ ОВИМ ПЛАНОМ
3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА, ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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4. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
4.1. ЗОНЕ ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
4.2. ЗОНЕ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
4.3. ЗОНЕ СТАНОВАЊА
4.3.1. Породично становање
4.3.2. Мешовито становање
4.4. РАДНЕ ЗОНЕ СА СТАНОВАЊЕМ
4.5. РАДНЕ ЗОНЕ
4.6. КОМПЛЕКСИ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТУЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
7. ОПИС БЛОКОВА
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Извод из Просторног плана Општине Мали Иђош – реферална карта бр.1 –
Намена простора
1 : 50000
1 : 5000
2. Границе плана и обухват постојећег грађевинског подручја
3. Постојећа претежна намена простора
1 : 5000
1 : 5000
4. Катастарски план са границом простора у обухвату плана
1 : 5000
5. Претежна намена површина
6. Предлог површина јавне намене
1 : 5000
1 : 5000
7. Саобраћајна инфраструктура, регулација и нивелација
8. Водопривредна и термоенергетска инфраструктура
1 : 5000
9. Електроенергетска инфраструктура
1 : 5000
10. Електронска – комуникациона инфраструктура
1 : 5000
1 : 5000
11. Начин спровођења Плана генералне регулације
13. Карта зона за држање и заштиту домаћих животиња
1 : 5000
Ц) ПРИЛОГ – ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Мали Иђош
2. Решење о неизрађивању стратешке процене утицаја Плана на животну средину
( саставни је део Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Мали
Иђош )
3. Услови директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
4. Услови „Електровојводина“ Д.О.О. Нови Сад – Електродистрибуција Суботица
5. Услови Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“ – Радна јединица поштанског
саобраћаја „Суботица“
6. Услови Јавног предузећа „Путеви Србије“ – Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
7. Услови Министарства одбране – Сектор за материјалне ресурсе – Управа за
инфраструктуру
8. Услови Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица
9. Услови Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине
10. Услови Покрајинског завода за заштиту природе
11. Услови Републичког хидрометеоролошког завода
12. Услови Републичког сеизмолошког завода
13. Услови Предузећа за телекомуникације А.Д. „Телеком Србија“ – Извршна
Јединица Суботица
14. Услови „Теленор“ Д.О.О. Београд
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД
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Изради Плана генералне регулације насеља Мали Иђош се приступило на основу
Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Мали Иђош (“Службени лист Мали
Иђош” број 25/2015).
У поступку доношења предметне Одлуке, прибављено је мишљење Одељења за
буджет, финансије, грађевинарство и имовинско - правне послове и донето је Решење о
неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину.
Циљ израде Плана је утврђивање стратегије развоја и просторног уређења насеља,
као и правила уређења и грађења за простор за који се План израђује.
На основу прибављених подлога, прикупљених података са терена, достављених
програмских циљева и дефинисаних интереса појединачних корисника простора на
територији насеља, те прибављених услова од надлежних органа и јавних служби и
предузећа, урађена је анализа и оцена стања и процена развојних могућности, дати су
циљеви, правила и услови уређења и изградње насеља.
План се доноси за грађевинско подручје насеља Мали Иђош. Граница обухвата
Плана је дефинисана Просторним планом општине Мали Иђош и Одлуком о изради Плана.
Планом је обухваћен и дефинисан простор површине од 599,68 хa, која обухвата целокупно
грађевинско подручје општине Мали Иђош.
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Полазну основу плана генералне регулације даје концепт плана где су предложене
претежне намене површина и урбанистичких целина и зона у оквиру планског подручја.
У грађевинском подручју Малог Иђоша предложене су следеће зоне основнедоминирајуће намене:
зона становања
зона централних садржаја
зона радних површина
зона спортско-рекреативних површина
зона комуналних површина
Зона становања заузима највећи део површине насеља. У Малом Иђошу је, осим
неколико објеката вишепородичног становања (у зони центра), махом заступљено
породично становање и то углавном у виду објеката у прекинутом низу, на великим
парцелама. Породично становање биће основни вид становања и то мањих густина до 40%
искоришћености земљишта. Потребно је предвидети посебан облик породичног становања
на већим парцелама са могућношћу бављења малом привредом и пољопровредном
делатношћу. Планом је потребно предвидети могућност да се у склопу становања, остваре
одређени садржаји пословања и то мањег обима, без негативних утицаја на околни простор.
Зона централних садржаја се налази у средишњем делу насеља. У оквиру
централне зоне налази се зграда Општинске управе, Месна заједница, Суд, Катастар, МУП,
Дом културе, Народна библиотека, Дом омладине, Основна школа, Дом здравља и др.
Делатности дечје заштите одвијаће се и надаље преко установа предшколског
васпитања и образовања.
Основно образовање ће се и даље одвијати у оквиру ОШ Ади Ендре. Основним
образовањем су обухваћена деца узраста 7-14 година скоро 100%.
Здравствена заштита врши се кроз активности Дома здравља “ДР. Мартон Шандор”,
са специјалним службама.
Културна активност је организована у оквиру Дома културе и народној библиотеци.
Основни носилац свих активности из домена социјалне заштите ће бити Центар за
социјални рад у Малом Иђошу.
У оквиру зоне централних садржаја заступљено је и мешовито (породично и
вишепородично) становање. Постојећи стамбени објекти се могу задржати, уз стимулацију
да се у приземљу и деловима објеката уз улицу могу отварати трговине, угоститељске и
занатске радње, пословне просторије, агенције, канцеларије и слично.
У функционалној структури зоне централних садржаја, поред становања, највеће
учешће имају терцијалне делатности - трговина, угоститељство, услуге, пословање и
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слично. Ове делатности ће у будућем животу насеља имати све значајније место и по
разноврсности и по броју и потребним капацитетима својих објеката.
Зона радних садржаја је првенствено намењена оним привредним активностима и
делатностима, као што су: индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних
роба, као и они сервиси који, због своје природе (буке, издувних гасова, вибрација, потреба
и обима саобраћајних кретања и сличног) не могу бити лоциране у оквиру других зона.
Просторни развој зоне радних садржаја формирао би се око постојећих радних садржаја.
Поред чистих радних садржаја планом су предвиђени садржаји радне зоне са становањем.
У овим зонама постоје предуслови за бављење мањим индустријском производњом, малом
привредом или пољопривредном производњом, а да немају негативних утицаја на околину.
Такође, у насељу, у склопу зоне становања (породично становање и породично становање
са малом привредом), с обзиром на величину парцела, ширину уличног фронта и малу
густину становања, постоје предуслови за отварање услужних радионица, мањих
производних погона, сервиса и др. садржаја, који немају значајнијих негативних утицаја на
околину, као што су бука, загађења ваздуха, воде и земљишта, токсичан отпад и слично, па
је за очекивати да ове могућности у наредном планском периоду буду оптимално
искоришћене.
Зона спорта и рекреације
Недостајуће спортско-рекреативне површине потребно је обезбедити формирањем
спортско-рекреативне целине источно од насеља (изградњом језера и спортских терена),
уређењем постојећих и нових простора за спорт и рекреацију.
Мањи спортско-рекреативни садржаји, комерцијалног карактера (фитнес и аеробик
центри, теретане, куглане и сл.) се могу развијати и на осталом земљишту, у зони центра,
становања или радних садржаја.
Зона комуналних и инфраструктурних садржаја
По својој природи комуналне и инфраструктурне функције прожимају целокупно
насељско ткиво, а у будућој просторној структури насеља Мали Иђош заступљене су
одређеним бројем садржаја, од којих су најзначајнији: два насељска гробља, регулациона
станица за гас, станица за снабдевање горивима, рециклажно двориште, зелена и сточна
пијаца, канали и улични коридори.
У Малом Иђошу постоје два гробља, која се задржавају на постојећим локацијима, с
тим да се планира проширење оба гробља.
Пошто се планира изградња, реконструкција и модернизација железничких
капацитета (пруга и постројења) на простору општине Мали Иђош потребно је претходно
урадити саобрађајно-техничко–технолошке студије које ће тачно дефинисати све потребне
активности у оквиру реконструкције и модернизације која ће задовољити све услове и
нормативе из Закона о железници, као и нормативе Железнице Србије уз обавезну
имплементацију решења у ниже облике планске документације. Постојећа железничка
станица изграђеношћу и технолошки незадовољава, па ју је потребно реконструисати.
Профиле државних путева I и II реда у насељу обезбедити као насељске
саобраћајнице са елементима уличног профила који омогућује сегрегацију моторног
(динамичког) и немоторног саобраћаја - обостране пешачке стазе са зеленим појасом
између површина и по могућству сепарисаном бициклистичком стазом. У зависности од
обима саобраћаја у центрима насеља предвидети семафоре и друга решења у циљу
заштите насељских функција (мере успоравања саобраћаја и сл.). Минимална ширина
пешачке стазе за један смер кретања износи 1,5m. Минимална ширина бициклистичке стазе
за један смер кретања износи 1,0m а двосмерне 1,6m. Физичко раздвајање саобраћаја
омогућити заштитним тракама минималне ширине 1,5m.
Постојеће општинске путеве, потребно је реконструисати у оквиру постојећих
коридора, са једностраним нагибом, одговарајућим осовинским оптерећењем, обезбеђењем
свих припадајућих путних елемената који су потребни за овакав ниво категорисаног пута.
Планирани општински пут према Ади градити према предложеној траси са свим елементима
са обезбеђењем потребних елемената безбедности и са увођењем одговарајуће
сигнализације. Општински пут пројектовати за лаки саобраћај. Заобилазница је општинског
нивоа, предвиђена је због лакшег приступа идустријским садржајима у насељу Мали Иђош.
Станице за снабдевање возила горивом као пратећи путни садржаји се могу градити
уз све путеве. У појасу уз државне и остале путеве могуће је градити пратеће путне
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садржаје (бензинске и гасне станице, мотеле, угоститељске објекте и остало) уколико
постоје инфраструктурни, комунални и остали услови.
Планом је предвиђена локација хелиодрома на локацији сточне пијаце.
Снабдевање водом становништва и индустрије на простору насеља Мали Иђош
обезбедити из локалних водозахвата. Потребно је извршити изградњу неопходних објеката
на мрежи (резервоари, црпне станице итд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и
обезбедили потребни капацитети.
На територији насеља само у централном делу постоји канализациона мрежа на коју
су прикључена тек неколицина објеката. Потребно је изградити канализациону мрежу
сепаратног система. Пречистач отпадних вода је Просторним планом предвиђен као
заједнички за сва три насеља и лоциран је у јужном делу насеља Фекетић.
У наредном периоду постојећа ТС 35/10kV "Мали Иђош" планирана је да се
реконструише у разводно 20kV постројење, а у близине исте изгради нова трафостаница
110/20 kV, снаге 1х31,5 МVА вод ће радити под 20kV напоном и биће повезан са 20kV
постројењем. Електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на бетонским и
гвоздено-решеткастим стубовима. У деловима насеља где су планиране парковске
површине, радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине.
У оквиру плана је предвиђена површина за енергетску комуналну инфраструктуру за
изградњу енергетских производних објеката мањих капацитета. Поред енергетских
производних објеката могу се градити и садржаји у функцији енергетског производног
објекта: објекат који производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори,
трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски подземни
водови.
За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја на подручју у обухвату
Плана, потребно је изградити квалитетне спојне путеве оптичким кабловским везама, уз све
главне и локалне путне правце.
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана генералне
регулације насеља Мали Иђош (Службени лист општине Мали Иђош број 25/2015)
Одлуком о изради плана је дефинисано да се за потребе израде Плана неће
израђивати стратешка процена утицаја плана на животну средину.
Закони и релевантни прописи који су занчајни за израду Плана:
Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09 и 81/09-исправка,
64/10 УС, 74/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС. 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 64/2015);
Закон о Просторном плану Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/10);
Закон о територијалној организацији Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.
129/07)
Закон о заштити државне границе ("Службени гласник РС", бр. 97/08);
Закон о регионалном развоју (''Службени гласник РС'', бр. 51/09 и 30/10);
Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14);
Закон о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94 79/05 и 83/14);
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени
гласник РС'', бр. 99/09 );
Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и
41/09);
Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 41/09);
Закон о сточарству ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 93/12);
Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12));
Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС", бр.41/09);
Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12);

Страна 136.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

Закон о водама (''Службени гласник РС'', бр. 46/01, 53/93, 54/96, и 67/93, 48/94,
101/05-др.закон – одредбе чл. 81. до 96.);
Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13);
Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/13 и 91/15);
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09-др.
Закон, 72/09-др. Закон, 43/11-УС);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 88/10);
Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и
88/10);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15);
Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и
88/10);
Закон о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10);
Закон о експропријацији (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 20/09 и 55/13);
Закон о геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', бр. 44/95 и 101/05др.закон);
Закон о електронским комуникацијама (''Службени гласник РС'', бр. 44/10, 60/13 и
62/14);
Закон о телекомуникацијама (''Службени гласник РС'', бр. 44/03 и 36/06) члан 6. став
1. тачка 4), члaнови 36., 37. и 39., који престају да важе 31. децембра 2011. године;
Закон о туризму (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15);
Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 145/14);
Закон о електронским комуникацијама (“Службени гласник РС” бр.44/10)
Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'', бр. 71/94, 52/11 и 99/11);
Закон о рударству ("Службени гласник РС", бр. 88/11);
Закон о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 30/10 и 93/12);
Закон о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 54/96 и 53/93,
67/93,48/94,101/05-др.закон) (одредбе чл. 9. до 20.);
Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС", бр. 18/10);
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", бр.
36/09);
Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС ", бр. 111/09, 92/11 и 93/12);
Закон о одбрани (''Службени гласник РС'', бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15);
Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15);
Закон о Републичком сеизмолошком заводу (“Службени гласник РС” бр. 71/94)
Уредбa о утврђивању водопривредне основе Републике Србије (''Службени гласник
РС'', бр. 11/02);
као и други законски и подзаконски акти који на директан или индиректан начин
регулишу ову област.
2.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Плана генереалне регуалације Просторни план општине
Мали Иђош (“Службени гласник РС” број 13/2014) .
3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
3.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА
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Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин:
Почетна тачка планског подручја за насеље Мали Иђош је тачка бр.1, која се налази
на тромеђи Државног пута првог реда М - 22, Хоргош - Београд, парцела 8306, пољског
пута, парцела 8399 и парцеле 6562.
Од тачке бр. 1 граница у правцу југоистока прати западну међу државног пута,
парцела 8306 до тачке бр. 2, која се налази на тромеђи магистралног пута, Аварске улице,
парцела 4338 и парцеле 6550, постојећа међна камена белега бр. 5.
Од тачке бр. 2 граница пресеца државни пут до тачке бр. 3, која се налази на међи
државног пута и парцеле 6545, постојећа међна камена белега бр. 6.
Од тачке бр. 3 граница у правцу југоистока прати источну међу улице Сентандрејски
пут, парцела 5435 до тачке бр .4, која се налази на тромеђи улице, пољског пута, парцела
8397 и парцеле 158, постојећа међна камена белега бр .7.
Од тачке бр. 4 граница у правцу истока прати јужну међу пољског пута, парцела 8397
до тачке бр. 5, која се налази на тромеђи пољског пута и северне и источне међе парцеле
116 улице Циракијева, парцела 4364 и парцеле 116, постојећа међна камена белега бр. 10.
Од тачке бр. 5 граница пресеца пољски пут у правцу источне међе парцеле 8397 до
тачке бр. 6, која се налази на пресеку правца источне међе парцеле 8397 и западне међе
парцеле 6503.
Од тачке бр. 7 граница у правцу севера прати западну међу парцеле 6503 до тачке
бр. 8 која се налази на тромеђи пољског пута, парцеле број 8394/1, парцеле 6504 и 6503.
Од тачке бр. 8 граница у правцу југа прати западну међу пољског пута, парцела
8394/1 до тачке бр. 9, која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 8394/1 и 8311/1 и
парцеле 360.
Од тачке бр. 9 граница у правцу југозапада прати југоисточну међу парцеле 360 до
тачке бр. 10, која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 8311/1, улице Молски пут,
парцела 4369 и парцеле 360, постојећа међна камена белега бр. 15.
Од тачке бр. 10 граница пресеца улицу Молски пут до тачке бр. 11, која се налази на
тромеђи улице, пољског пута, парцела 8361 и парцеле 1628, постојећа међна камена белега
бр. 16.
Од тачке бр. 11 граница у правцу југоистока прати југозападну међу пољског пута,
парцела 8361 до тачке бр. 12, која се налази на тромеђи 3359, пољског пута, парцеле 8361 и
пољског пута, парцела 6184/1.
Од тачке бр. 12 граница у правцу југоистока прати североиточну границу парцеле
3359 до тачке бр. 13 која се налази на тромеђи парцеле пољског пута 6184/1 и
североисточне и северозаапдне границе парцеле 3359.
Од тачке бр. 13 граница у правцу североистока прати северозападну границу
парцеле 3359 до тачке бр. 14 која се налази на тромеђи парцеле пољског пута 6184/1,
парцеле 8358 и 3597/3.
Од тачке бр. 13 граница у правцу југа прати источну међу парцела 3359, 3370, 3368,
3358/4, 3370, 3368, 3365, 3366, 3367, 3358/1, 3364 и 3358/2 до тачке бр. 15, која се налази на
међи улице Главна, парцела 4413, парцеле 3358/2 и границе са К.О. Ловћенац.
Од тачке бр. 15 граница пресеца улицу, парцела 4413 до тачке бр.16, која се налази
на тромеђи улице, пољског пута, парцела 4434 и К.О. Ловћенац.
Од тачке бр. 16 граница у правцу југозапада прати источну међу пољског пута,
парцела 4434 до тачке бр. 17, која се налази на тромеђи реке Криваје, парцела 4332,
пољског пута и К.О. Ловћенац, постојећа међна камена белега бр. 7.
Од тачке бр. 17 граница наставља у правцу југозапада источном међом парцела
4011/4, 4012/2, 4012/3, 4013/3, 4014/3, 4015/2, 4457/2, 4289/2, 4290/2, 4295/2, 4296/2, 4299/2,
4299/3, 4458/3 и 4330/3 и 4331 до тачке бр. 18, која се налази на тромеђи пољског пута,
парцела 8521/1, парцеле 4330/3 и К.О. Ловћенац, постојећа међна камена белега бр. 22.
Од тачке бр. 18 граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута,
парцела 8521/2 и 8521/1 до тачке бр. 19, која се налази на тромеђи пољског пута, парцеле
8521/1 и улице Врбашки пут, парцела 4455/2, постојећа међна камена белега бр. 24.
Од тачке бр. 19 граница пресеца Улицу Врбашки пут до тачке бр.20, која се налази на
тромеђи улице, пољског пута, парцеле 8520/2 и парцеле 4242/7, постојећа међна камена
белега бр. 25.
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Од тачке бр. 20 граница у правцу југозапада прати западну међу пољског пута,
парцела 8520/1 и 8520/2 до тачке бр. 21, која се налази на тромеђи пољског пута и парцела
4239 и 8517, постојећа међна камена белега бр. 26.
Од тачке бр. 21 граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута,
парцела 8517 до тачке бр. 22, која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 8517 и
4454/1 и парцеле 4239, постојећа међна камена белега бр. 27.
Од тачке бр. 22 граница у правцу југозапада прати источну међу пољског пута,
парцела 4454/1 до тачке бр. 23, тромеђе пољских путева, парцеле 4454/1 и 8516 и парцеле
8117, постојећа међна камена белега бр. 28.
Од тачке бр. 23 граница пресеца пољски пут и наставља у правцу северозапада
источном међом пољског пута, парцела 8513 до тачке бр. 24, која се налази на тромеђи
пољских путева, парцеле 8513 и 8512 и парцеле 4187, постојећа међна камена белега бр.
30.
Од тачке бр. 24 граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута,
парцела 8512 до тачке бр. 25, која се налази на тромеђи пољског пута, улице Кулски пут,
парцела 4424 и парцеле 4183, постојећа међна камена белега бр. 31.
Од тачке бр. 25 граница пресеца Кулски пут до тачке бр. 26, која се налази на
четворомеђи улица, парцеле 4424 и 4423 и пољских путева, парцеле 8511 и 8512, постојећа
међна камена белега бр. 32.
Од тачке бр. 26 граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута,
парцела 8511 до тачке бр. 27, која се налази на тромеђи железничке пруге, парцеле 4335,
пољског пута, парцела 8511 и парцеле 2422.
Од тачке бр. 27 граница у правцу севера прати источну међу железничке пруге,
парцела 4335 до тачке бр. 28, која се налази на тромеђи пруге, реке Криваје, парцела 4332 и
парцеле 2355.
Од тачке бр. 28 граница пресеца реку Кривају до тачке бр. 29, која се налази на
тромеђи железничке пруге, парцела 4336, парцеле 884/2 и реке Криваје, парцеле 4332.
Од тачке бр. 29 граница у правцу севера прати источну међу железничке пруге,
парцеле 4336 до тачке бр. 30, која се налази на четворомеђи пруге, пољског пута, парцела
8399 и парцела 835/2 и 837, постојећа међна камена белега бр. 2.
Од тачке бр. 30 граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута,
парцела 8399 до тачке бр. 31, која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 823 и 6587,
постојећа међна камена белега бр. 3.
Од тачке бр. 31 граница у правцу југоистока прати источну међу парцеле 823 до тачке
бр. 32, која се налази на тромеђи Авалске улице, парцела 4338 и парцела 823 и 6587,
постојећа међна камена белега бр. 4.
Од тачке бр. 32 граница у правцу североистока прати северну међу Авалске улице до
тачке бр. 33, која се налази на тромеђи Авалске улице, пољског пута, парцела 8400 и
парцеле 6550.
Од тачке бр. 33 граница у правцу северозапада прати североисточну међу пољског
пута, парцела 8400 до тачке бр. 34, која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле
8399 и 8400 и парцеле 6562.
Од тачке бр. 34 граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута,
парцела 8399 до тачке бр. 1, која је уједно и почетна тачка описа.
Укупна површина подручја обухваћеног у оквиру границе обухвата Плана износи око
599,68 ха.
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
4.1. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
У централном делу Бачке, у подножју Телечке висоравни и долини реке Криваје се
простире општина Мали Иђош.
Рељеф је изразитог равничарског карактера.
Општина Мали Иђош се налази у континенталној климатском појасу. Средња
годишња температура је 10,8ºС, док у периоду од априла до септембра она износи 17,7ºС.
Најнижа температура је у јануару 1,7ºС, a највиша у јулу 21,4ºС.
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Подручје општине се налази у зони интензивног јављања ветрова. Најучесталији су
северозападни и југоисточни ветрови – кошаве. Број дана са ветровима јачине 6 бофора и
више је у просеку 34,9 дана годишње.
Годишња количина падавина је 588 мм.
Подручје насеља Мали Иђош се налази у зони могућих померања тла до 6°MCS
скале.
4.2. СТАНОВНИШТВО
Према подацима из пописа 2011. године у насељу Мали Иђош живи
становника.
Кретање броја становника:

4890

насеље

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

Мали
Иђош

6989

6803

6860

6603

6271

5803

5465

4890

општина

17683

16767

17144

15651

14975

14394

13494

12031

Број домаћинства 2002 године је 2127, просечна величина домаћинства је 2,6.
Анализом кретања укупног броја становника Мали Иђош, за период 1948-2011.
године указала је на тренд пада укупног броја становника, по просечној годишној стопи од 0,5%.
4.3. ПРИВРЕДА
Низак ниво и неразвијена структура, некомплетираности инфраструктурних и
социјалних услова и неповољне демографске тендеције сврстају општину мали Иђош у
недовољно развијено подручје АП Војводине. Привреду општине карактерише
доминантност примарне пољопривредне производње у формирању дохотка, са високим
учешћем приватног сектора, недовољна развијеност индустријског сектора (прехрамбене
индустрије) и велики број трговинских микро предузећа.
Приватизација друштвених предузећа је завршена. Према облику организовања,
највише је заступљена ДОО и задруге.
Привредна активност општине опредељена је резултатима пословања средњих, док
су најрентабилнија мала предузећа.
4.4. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ
Насеље Мали Иђош се спонтано развило дуж реке Криваје на проширењу њене
иначе веома уске долине. Касније развијање насеља је ишло у правцу виших терена на
падинама лесне равни, тако да је морфологија насеља у директној вези са конфигурацијом
терена.
Насеље Мали Иђош остаје центар општине, са припадајућим функцијама општинског
центра, које се одвија у објектима управе и администрације, културе и информације,
образовању, здравствено-социјалне заштите идр. У оквиру зоне друштвеног центра налазе
се Скупштина општине, Месна заједница, Катастар непокретности, Суд, МУП, Дом културе,
Народна библиотека, Дом омладине, Основна школа, Дом здравља и др..
Становање заузима највећи део површине насеља. У Малом Иђошу осим неколико
објеката вишепородичног становања (у зони центра) углавном је заступљено породично
становање малих густина. У оквиру зоне становања је заступљено и породично становање
са пољопривредном производњом, претежно по ободу насеља. Положај објеката на
парцелама је углавном у прекинутом низу.
Радни садржаји су реализовани у два типа функционалних јединица, у радним
зонама и у појединачним просторним јединицама рада. Радне зоне су формиране у
југозападном и југоисточном делу насеља.
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Спортско-рекреативни садржаји у оквиру насеља су фудбалски терен у северном
делу насеља, фискултурна сала у оквиру школе, рукометни терен и базен.
Од комуналних садржаја у оквиру насеља постоји зелена пијаца, вашариште и
гробља (два). Зелене површине су недовољно развијене, неравномерно распоређене и
слабо међусобно повезане. Нарочито су неразвијене категорије јавних зелених површина,
паркови и скверови. Изузетак чине зелене површине у оквиру главне улице и уређена
парковска површина поред Криваје. У оквиру грађевинског реона су површине предвиђене
за рекултивацију, стара депонија и депресија.
У грађевинском подручју постоје и неизграђене површине углавном на периферији
насеља које се користе за пољопривредно земљиште. Ове површине нису комунално
опремљене и намењене су за радне површине и становање.
4.5.ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
У оквиру зоне центра се налазе садржаји јавне намене, као што је зграда Скупштине
општине, Месне заједнице, Катастра непокретнсоти, Суда, МУПа, Дом културе, библиотека,
Дом омладине, Основна школа, Дом здравља и др..
Делатнсот дечје заштите одвија се у установи за предшколско васпитање и
образовање.
Основно образовање је организовано у оквиру основне школе “Ади Ендре”. У оквиру
школе се налази и фискултурна сала. Основним образовањем су обухваћена деца узраста
од 7-14 година.
Здравствена заштита врши се кроз Дом здравља “ДР. Мартон Шандор”, са
специјалистичким службама.
Културна активност је организована у оквиру Дома културе и библиотеке.
Основни носилац социјалне заштите је Центар за социјални рад. Неопходно је
обезбедити простор за смештај социјално угрожених лица.
За задовољавање потребе из области физичке културе, спорта и рекреације у
насељу постоји фудбалско игралиште, рукометно игралиште, фискултурна сала, базен и
ловачки дом. Фискултурну салу и отворене терене у оквиру основне школе осим за потребе
наставе, мештани користе и у рекреационе сврхе.
Комуналне површине насеља чине улице, јавне зелене површине, заштитно
зеленило, гробља, комплекси трафо станице, зелена пијаца и вашариште. Зелена пијаца се
налази у центру насеља али је предвиђено његово измештање у северни део насеља и
уједно би служила и за сточну пијацу и вашариште. У Малом Иђошу постоје два гробља и
потребно је предвидети проширење истих. Депонија комуналног отпада за одлагање отпада
је у оквиру КО Фекетић.
4.6.КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНИЛО
4.6.1. Саобраћајна инфраструктура
Насеље је опслужено железничким саобраћајем преко железничке пруге Нови Сад Суботица. Пруга је категорисана као магистралана пруга и предвиђена је за
електрификацију.
Железничка пруга се дијаметрално пружа, источно од насеља и пресеца државни пут
Нови Сад – Суботица и локалне путеве ка Липару и Бајши. Оба пресецања имају изграђени
надвожњак, односно денивелацију. Постојећа железничка станица не задовољава
технолошки и грађевински, тако да је потребно исте реконструисати, модернизовати.
Урбани простор Малог Иђоша има неправилан просторни облик који је значајно
условљен геоморфолошким условима као и пружањем пруге, међународног државног пута и
Криваје. Блокови насеља су неправилног облика тако да условљавају успостављање
модификоване прстенасте саобраћајне мреже из које настају радијални сабирни правци.
Наслеђена мрежа насељских саобраћајница не пружа оптималне услове за стварање
саобраћајне матрице са оптималним елементима пасивне безбедности одвијања
саобраћаја. У насељу егзистирају следеће улице: главна насељска собраћајница, сабирна
улица и остале улице.
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Главна насељска улица кумулише сав саобраћај на нивоу насеља и општине и води
га ка окружењу. Сабирне улице воде све интерне теретне токове до свих одредишта или
атара. Овој структури саобраћајница треба повећати носивост и поправити елементе трасе
и коловозне конструкције. Остале улице имају најнижи ранг и оне првенствено задовољабају
ниво приступа до објеката и садржаја. Ове улице могу бити једносмерне или двосмерне.
У оквиру насеља бициклистички саобраћај заузима значајно место. Просторним
планом је предвиђена изградња међунасељске бициклистичке стазе поред главне насељске
саобраћајнице.
4.6.2. Водопривредна инфраструктура
У насељу се вода корисницима дистрибуира помоћу неколико микроводоводних
система који чине бунар, хидрофор и дистрибутивна мрежа. Од пет висококапацитетних
бунара пречника 329 мм, три су опремљена фреквентним регулатором. Покривеност
водоснабдевања корисника је 100%. Бунари су грађени пре више од 20 година и прилично
су у лошем стању, док је дистрибутивна мрежа грађена неплански, односно уграђивани
неадекватни пречници.
На територији насеља не постоји изграђена каналиазциона мрежа, постоји само
делимично и то у централном делу насеља. Насеље располaже са мини компактним
постројењем за пречишћавање, али није у функцији, тако да се отпадна вода упушта у
Кривају. Остали делови насеља упуштају отпадне воде у бивше копане бунаре или септичке
јаме.
Одвод атмосферских вода је решен системом отворених атмосферских канала
положена уз уличне саобраћајнице.
4.6.3. Енергетска инфраструктура
Електоенергетска мрежа
Постојећа електроенергетска мрежа у насељу (и средњенапонска и нисконапонска) је
већим делом надземна, у уличним коридорима, а само мали део је грађен подземно (у зони
центра). Стубови на којима су постављени водови су челично-решеткасти и бетонски.
Напајање електричном енергијом се врши преко дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kV
напонског нивоа. Трафостанице су стубне, зидане и монтажно-бетонске.
Јавно осветљење је изграђено у целом насељу. Светиљке су углавном постављене
на стубове електроенергетске мреже. Мрежу дуж главних саобраћајница потребно је
реконструисати.
Ниска енергетска ефикасност је карактеристика целокупног енергетског система, као
и cелокупна секторска потрошња (индустрија, саобраћај, зградарство), као и нерационална
потрошња енергената.
Гасоводна инфраструктура и минералне сировине
У насељу Мали Иђош постоји изграђена гасоводна инфраструктура, а гасоводна
мрежа је изграђена у скоро свим улицама. Насеље се природним гасом снабдева из
постојеће МРС ''Мали Иђош''. Постојећа гасоводна инфраструктура је пројектована тако да
се задовоље потребе свих постојећих индустријских, комуналних и потрошача широке
потрошње, као и свих потенцијалних потрошача, који се могу јавити на предметном
подручју.
4.6.4. Електронска комуникациона инфраструктура
У насељу постоји поштанска јединица која обезбеђује квалитетно одвијање
поштанског саобраћаја.
Телефонска централа је дигитална аутоматска, која је оптичким каблом повезана са
надлежном централом у Бачкој Тополи.
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Месна мрежа је у потпуности каблирана. Каблови су положени у зеленим појасевима
дуж саобраћајница и пешачких стаза.
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније омогућен је рад
система мобилне комуникације на целом планском подручју.
4.6.5. Одлагање отпада и други комунални објекти и површине
Привремено одлагање отпада из насеља Мали Иђош је у атару насеља Фекетић.
У центру насеља се налази зелена пијаца која је лоцирана на доста скученом
простору.
На простору насеља Мали Иђош се налазе два гробља, у источном и западном делу
насеља. Постојећа гробља су скоро попуњена, јако мало простора је остало за нова гробна
места.
4.6.6. Јавно и друго зеленило
Зелене површине су недовољно развијене, неравномерно распоређене и слабо
међусобно повезане. Нарочито су неразвијене категорије јавних зелених површина и зелене
површине јавне намене. Изузетак чине зелене површине у оквиру уличног коридора главне
улице и лепо уређена парковска површина поред Криваје.
Зелене површине ограниченог коришћења су делимично заступљене у оквиру
спортско рекреативних површина, парцела постојећег становања и радних садржаја. У
оквиру зеленила специјалне намене заступљено је зеленило комуналних садржаја и
заштитно зеленило на водном земљишту уз канал.
4.7. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА И ПРИРОДНА ДОБРА
4.71. Евидентирана и заштићена непокретна културна добра
На основу података из постојеће планске документације, у насељу је евидентирано
мноштво непокретних културних добара, а то су:
Непокретна добра под предходном заштитом:
Градитељски објекти:
a) Сакрални објекти:
Римокатоличка црква Света Ана, к.п. 2182 КО Мали Иђош
Капела породице Пеце, к.п. 2681/1 КО Мали Иђош
б.) Индустријски објекти
Воденица, Млинска 2, к.п. 1004 и 1006 КО Мали Иђош
Музеј пекарства, Маршала Тита 87, к.п. 2988 КО Мали Иђош
ц.) Јавне зграде
Месна заједница Маршала Тита 34, к.п. 2851 КО Мали Иђош
д.) Стамбене зграде
Лајоша Кошута 24, к.п. 2768 КО Мали Иђош
Пап Пала 29, к.п. 1857 КО Мали Иђош
Петефи Шандора 20, к.п. 1908 Мали Иђош
Петефи Шандора 12, к.п. 1925 КО Мали Иђош
Киш Ференца3, к.п. 1962 КО Мали Иђош
Маршала Тита 33/1, к.п. 2050/1 КО Мали Иђош
Железничка 11, к.п. 2209 КО Мали Иђош
Летња улица бр. 2, к.п. 2074 и 2075 КО Мали Иђош
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Споменици и спомен обележја:
Јавни споменици
Спомен плоча посвећена борцима НОР-а испред Задружног дома, Мали Иђош
5
6
Надгробни споменик посвећен Јеврејима страдалим у току 2. светског рата –
Јеврејско гробље, Мали Иђош.
Сакрални споменици
1. Свето тројство – Мали Иђош
2. Св. Иван Непомук – Мали Иђош
3. Св. Флоријан – Мали Иђош.
Знаменито место
Споменик свим жртвама Иђошке битке к.п. 2681/1 КО Мали Иђош
Добра која уживају предходну заштиту:
1. Комплекс Железничке станице Мали Иђош КО Мали Иђош к.п. 4336
Археолошки локалитети:
Сатмарска некропола 2-5 век н.е. КО Мали Иђош к.п. 5224, 5522, 5177, 5176/4, 5176/5
5176/6
Сатмарско насеље 2-5 век н.е. КО Мали Иђош к.п. 3577, 3575/2
Циглана – аварска некропола 8-9 век н.е. КО Мали Иђош к.п. 3359
Железничка станица, аварско-словенска некропола 8-9 век, Мали Иђош,
Циглана – Бачка, аварско-словенска некропола 8-9 век, у Улици покрајинској, Мали
Иђош
Жута јама у Улици Покрајинској, рани средњи век, Мали Иђош,
4.7.2. Евидентирана и заштићена природна добра
У оквиру обухвата овог Плана евидентирана природна добра.
4.8. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу заштите природних ресурса: воде, ваздуха и земљишта, неопходно је
израдити јединствени катастар свих загађивача на територији општине и успоставити
континуирано праћење стања животне средине.
На територији насеља се не врши континуални мониторинг квалитета ваздуха,
површинских вода, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења. Контрола квалитета воде за
пиће обезбеђује се од стране надлежних комуналних предузећа.
Сакупљени отпад са територије насеља Мали Иђош се одлаже на депонију код
Фекетића.
У оквиру насеља се налази напуштена депонија која није рекултивирана.
На територији насеља нема изграђене канализационе мреже, отпадне воде се
упуштају у запуштене бунаре или септичке јаме.
ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
Укупан простор, односно земљиште обухваћено Планом је према планираној намени:
грађевинско земљиште.
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Простор у грађевинском подручју насеља Мали Иђош, према недлежностима у
погледу његовог уређења, грађења и коришћења, дели се на простор за јавне намене и
остале површине:
површине јавне намене чини простор одређен Планом за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина, за које је предвиђено
утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом.
остале површине чине све катастарске, односно грађевинске парцеле у
обухват Плана, које нису одређене као површине јавне намене.
Даља подела простора унутар површина за јавне намене и осталих површина је на
функционалне зоне и целине, која је базирана на концепту претежне намене површина:
Површине јавне намене деле се на:
централне садржаје (управа, администрација, култура, инфомрације,
здравствена и социјална заштита, образовање, спорт и рекреација)
комуналне површине (зелена пијаца, сточна пијаца, гробља,
рециклажно двориште, енергетска комунална инфраструктура, улични
коридори, саобраћајне површине, парковско и заштитно јавно зеленило,
површине за рекултивацију-депоније.
Површине остале намене деле се на:
зону становања (породично и мешовито);
радне површине са становањем
радне површине (индустрија, пољопривреда, мала привреда и
складишта)
расадник
верске објекте.
Независно од поделе површине на јавне и остале намене дефинисана је зона
друштвеног центра које представља концентрацију људи и централних садржаја и у циљу
правилног функционисања неопходно је посебно дефинисати правила грађења и
коришћења.
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.1.1. Централни садржаји јавне намене
Насеље Мали Иђош је центар општине са припадајућим функцијама општинског
центра, које се одвијају у објектима управе и администрације, културе и информација,
образовања, здравствене и социјалне заштите и др. Локација и ангажовање површина за
потребе друштвеног центра се задржавају и наредном планском периоду сем зелене пијаце
која се измешта из друштвеног центра на нову локацију. У оквиру друштвеног центра Малог
Иђоша се налази зграда Општинске управе, Месна заједница, Суд, Катастар, МУП, Дом
културе, Библиотека, Дом омладине, Основна школа, Дом здравља, Ловачки дом, и др...
У складу са наменом, на овим локацијама је могућа реконструкција и доградња
постојећих, као и изградња нових објеката, те опремање и увођење садржаја у складу са
савременим захтевима и стандардима.
У зони насељског центра не могу се лоцирати делатности које буком, вибрацијама,
загађењем ваздуха, воде и земљишта, те великим обимом транспорта, негативно утичу на
животну средину (индустрија, пољопривредна производња, складишта и слично). Такође, за
оне делатности које по својој природи припадају централној зони и налазе се данас у њој,
али немају одговарајуће просторне услове за даљи развој, решење треба тражити у њиховој
дислокацији на просторе других, Планом генералне регулације предвиђених локација или
зона осталих намена.
Постојећи капацитети предшколских установа и основног образовања су
задовољавајућа.
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Здравствена заштита је организована у оквиру Дома здравља, са специјалистичким
службама.
Културна активност је организована у оквиру Дома културе, Библиотеке и Дома
омладине. Постоји потреба за изградњом летње позорнице са могућношћу камповања.
Основни носилац и реализатор свих активности из домена социјалне заштите је
Центар за социјални рад. Неопходно је обезбедити простор са смештај угрожених лица.
2.1.2. Зона спорта и рекреације
Спорт и рекреација заузимају све значајније место у функционалној структури
савремено конципираних насеља, као једна од основних егзистенцијалних функција у
насељском животу. Овакво вредновање функције спорта и рекреације нужна је последица
промена у начину живота становништва, које се испољавају кроз пораст животног
стандарда, више слободног времена, као и потребе очувања здравља и добре кондиције
свих категорија становништва.
У складу са променама и новим захтевима становништва, планом су обезбеђени
услови за одвијање разноврсних рекреационих и спортских активновти, доступних свим
категоријама становништва без обзира на узраст, пол, занимање или доходак.
Планом је предвиђено задржавање постојећих површина и објеката намењених
рекреативним и спортским активностима. Просторна организација функција спорта и
рекреације у насељу подразумева постојање система рекреативних и спортских објеката,
како у оквиру издвојених просторних целина – спортско рекреационих центара – тако и у
облику пратећих, комплементарних садржаја у оквиру основних функционалних зона
(становања, насељски центар, радних зона, коплекса јавног зеленила и сл.).
2.1.3. Комунални садржаји
Комуналне објекте и површине чине: улице, јавне зелене површине, заштитно
зеленило, гробља, комплекси трафостаница, зелена пијаца, сточно гробље, рециклажно
двориште и др.. По својој природи све ове функције прожимају целокупно насељско ткиво, а
у будућој просторној структури Малог Иђоша, биће заступљене већим бројем садржаја.
Зелена пијаца се налази у оквиру друштвеног центра и она се задржава.
Сточана пијаца – вашариште задржаће се на постојећој локацији (у блоку бр. 5), с
тим што је исти потребно попунити потребним објектима и садржајима, као и одговарајуће
комунално опремити и уредити.
Гробља - постоје два гробља (у блоку број 13.1. и 9) и код оба постоји потреба за
проширењем што је и предвиђено овим планом.
Рециклажно двориште je предвиђено у блоку број 24. Простор предвиђен за
рецклажно двориште је потребно уредити и опремити објектима и комуналним садржајима.
Енергетска инфраструктура - у оквиру плана се налазе појединачне
трансфоматорске станице које се задржавају и дозвољена је њихова реконструкција али је
планом предвиђена и изградња нових трансфоматорских станица у зависнсоти од потребе
за овим садржајима.
Предвиђена је површина за лоцирање енергетске комуналне инфраструктуре која је
намењена за изградњу мањих енергетских производних објеката, који користе биомасу,
биогас, геотермалну, соларну или др., извор за производњу енергије а да немају негативан
утицај на животну средину.
У оквиру плана се налазе два комплекса мерно-регулационе станице који се
задржавају, а дозвољена је њихова реконструкција.
Улично зеленило - концептом уређења јавних зелених површина планира се
формирање линијског зеленила у свим постојећим и новим уличним коридорима.
Паркови, скверови и друге јавне зелене површине – Постојеће парковске површине
обогатити садржајима у циљу побољшања услова функционисања ових површина.
Скверове као мање зелене површине јавног коришћења, који служе декоративном
оформљењу улица и простора око јавних и административних објеката, потребно је
формирати у циљу рационалне организације пешачког кретања и места за одмор
становника.
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Зеленило спортско рекреативних садржаја - Зелене површине спорта и рекреације
константно одржавати и допуњавати новим садржајима, као и друге површине са овом
функцијом (обалу Криваје). Наставити са уређивањем ових површина.
Заштитно зеленило – Заштитно зеленило је потребно формирати у оквиру
планираних локација овог плана и насељских гробља и на свим деградираним површинама
предложеним за рекултивацију.
2.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
2.2.2. Зоне становања
Постојећи стамбени објекти су ивично изграђени по блоковима, блокови су по
величини различити те отуда и различита величина парцела.
Проблем становања у Малом Иђошу решаваће се првенствено реконструкцијом и
ревитализацијом постојећег стамбеног фонда, а у мањој мери изградњом нових стамбених
јединица на новопланираним површинама намењеним становању. Оба процеса одвијаће се
паралелно, у складу са потребама насеља и могућностима инвеститора.
Без обзира да ли ће се радити о замени постојећег или изградњи новог стамбеног
фонда у насељу, организовање елементарног становања ће се вршити у два основна вида
стамбене изградње: породичном и мешовито.
Породично становање, биће и у планском периоду основни вид становања. Подтип
породичног становања је становање у комбинацији са малом привредом и пољопривредном
поизводњом.
У циљу задовољавања актуелне потребе становништва за приватним
предузетништвом и пољопривредном производњом Планом се предвиђа могућност са се у
склопу становања остваре одређени садржаји пословања и поизводње мањег обима, без
негативних утицаја на околни простор.
Породично становање
Под овим типом становања подразумева се становање у породичним стамбеним
објектима, приземним или спратним (максимално до П+1+Пк - једноспратна стамбена зграда
са поткровљем) на парцелама за породично коришћење. Могућа је изградња сутерена и
подрума у зависности од конфигурације терена и нивоа подземних вода. Због својих
вишеструко добрих својстава, породично становање ће и надаље бити најзаступљеније у
стамбеном фонду насеља и у наредном планском периоду. Удео дела намењеног
пословању – уколико се буде планирао у склопу стамбеног објекта – разматраће се у
зависности од конкретног случаја.
Иначе, породична стамбена изградња (једнопородични стамбени објекти)
подразумева четири вида просторне диспозиције стамбених објекта на парцели:
cлободностојећи објекат,
објекат у прекинутом низу
објекат у низу,
прислоњени објекти на заједничкој међи две суседне грађевинске парцеле,
и као подтипови претходно наведених основних типова (независно од
положаја објекта на парцели) - објекат у атријумском или полуатријумском
склопу.
Који ће од наведених видовова породичног становања бити примењен зависиће од
захтева инвеститора, од карактеристика локалитета и грађевинске парцеле, финансијских
могућности инвеститора и др.
Мешовита стамбена изградња Под овим типом становања подразумева се
становање средњих густина (породично и вишепородично становање) комбиновано са
садржајима друштвеног центра.
Вишепородично становање подразумева решавање становања градњом стамбених
објеката за више породица спратности до П+4+Пк (приземље + 4 спрата + поткровље).
Поред стамбених зграда, у састав вишепородичног становања улазе и припадајућа
дворишта са помоћним објектима, зеленилом, рекреативним и површинама намењеним
пешачком и моторном текућем саобраћају и саобраћају у мировању (гараже и паркинзи за
моторна возила).
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У склопу вишепородичних стамбених зграда могу се дозволити разне врсте
пословања превасходно у приземљу, под условом да не угрожавају основну намену становање.
2.2.3. РАДНЕ ПОВРШИНЕ
Планом је потребно створити неопходне услове за даљи развој индустрије и
одговрајућих пратећих капацитета.
Просторна организација функције рада у Малом Иђошу реализоваће се кроз два типа
просторних јединица:
радне зоне,
појединачне просторне јединице.
Радне зоне Као најрационалнији начин превазилажења незадовољавајућег стања у
просторној организацији привредних делатности у насељу, а имајући у виду будуће
просторно-развојне потребе у овом смислу, извршено је њихово просторно и функционално
обједињавање у посебне просторне јединице – радне зоне.
Под радним зонама подразумевају се оне површине у просторној структури насеља
које ће првенствено бити намењене производним активностима (индустрија, прерада
пољопривредних производа, производно оријентисани капацитети мале привреде,
складишта, услужни сервиси) који због своје природе не могу бити лоцирани у оквиру других
насељских структура.
Ове радне зоне формиране су углавном на бази постојећих радних језгара, тако да
представљају нужан просторни компромис између функционалних и осталих потреба
одређених организација рада и насеља у целини. Просторно-организациона структура
радних зона условљена је техничко-технолошком и инфраструктурном повезаношћу
појединих система, као и интензитетом и карактером њиховог утицаја на животну средину.
Савремена концепција радних зона подразумева такође и обезбеђивање просторних услова
за изградњу комплементарних садржаја, као што су објекти друштвене исхране, заштите,
одржавања хигијене, одмора и рекреације и сл.
Поједнични радни комплекси У будућој просторној и функционалној структури насеља
биће заступљен и већи број појединачних радних комплекса. Највећи део ових комплекса је
затечен и наставиће да егзистира и у будућности, а мањи део ће бити формиран на
погодним местима. Такође се планира лоцирање већег броја радних садржаја и у склопу
становања и друштвеног центра, У оквиру појединачних просторних целина могу се
реализовати мањи производни и услужни капацитети, чија делатност нема негативних
утицаја на животну средину, тј. не утичу на загађење земљишта, воде и ваздуха.
Радне зоне са породичним становањем За овај подтип радне зоне, породичног
становања основно је да се у оквиру парцеле морају обезбедити просторни услови и за
обављање производних активности које су везане са пољопривредом или пословном
делатношћу, тако да се не угрози - становање. Да би се испунили ови услови потребно је
обезбедити парцелу довољне површине и одговарајућег положаја у насељу у односу на
друге намене (школе, здравствене установе, централне садржаје, и др.). Из тих разлога,
најповољније локације за задовољење потреба за овим подтипом становања, са објектима
из области пољопривреде (откупне станице, млинови, стакленици и др.) или производног
занатства (млин, пекаре и разни други погони) су ободни делови насеља где је могуће
формирање парцела веће површине.
Величина дела који се намењује пословању или пољопривреди и склопу становања
разматраће се по конкретним случајевима, зависно од величине парцеле и положаја у
насељу.
Изградња и функционисање капацитета сточарске производње не сме да угрожава
околину. Ови садржаји треба да задовоље услов да буду одговарајуће комунално
опремљени и у складу са санитарно-хигијенским и ветеринарским прписима и да буду
удаљени минимум 50 метара од границе комплекса јавних намена.
2.2.3. КОМПЛЕКСИ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
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Поред постојећих, планом се по потреби даје могућност и изградње нових верских
објеката, а у оквиру зоне централних садржаја или у блоковима намењеним становању.
2.2.4. САОБРАЋАЈНИ КОМПЛЕКСИ
Уз задржавање постојећих саобраћајних комплекса (станице за снабдевање горивом,
аутосервиси и саобраћајни терминали, аутобуска станица) изградња евентуалних нових
препоручљиво је да буде у зони радних садржаја али је уз претходну анализу локације
могућа и у другим зонама, ако микролокације испуњавају све саобраћајне, противпожарне,
еколошке и друге потребне услове.
2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА У ПЛАНОМ ОБУХВАЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
Површина у ha

1

3

5

2.5

-

2.5

0,4

Зона спорта и рекреације
Садржаји спорта, рекреације и туризма

3.12

3.12

0,52

Јавне зелене површине – паркови и скверови

2.06

2.06

0,34

Заштитно зеленило

16.36

16.36

2.7

Зона комуналних и инфраструктурних
садржаја
Гробља

8.31

12.16

20.47

3.4

Зелена пијаца

0.32

0.08

0.4

0.01

Сточна пијаца

0.51

0.5

1.01

0.2

Пошта

0.2

0.2

0.03

Бензинска пумпра

0.32

0.32

0.05

125.43

125.43

20.92

346.74

57,92

16.27

2,71

64.78

10.8

599.68

100

Улице
4

Планирано

%

Централни садржаји
Централни садржаји јавне намене и остали
централни садржаји, пословање

2

Постојеће

Укупно

Зона становања
Породично становање

264.51

Мешовито становање

16.27

Радне зоне

55.49
Укупно:

82,23
9.29

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
За израду Плана генералне регулације и нивелације насеља Мали Иђош коришћене
су следеће катастарско-топографске подлоге:
геореференциран катастарски план насеља Мали иђош у дигиталном облику,
формиран од скенираних катастарских планова насеља мали Иђош у
растерском облику, достављеним од стране Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности Мали Иђош
Расположиве подлоге су у потпуности ажуриране, и садрже све потребне податке за
израду предметног Плана генералне регулације.
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3.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Регулационе линије уличних коридора и осталих површина јавне намене се
задржавају и дефинисане су фактичким стањем на терену, тј. постојећим границама
парцела као и грађевинским линијама објеката.
У обухвату Плана планским решењима није предвиђено директно спровођење нових
регулационих линија улица и јавних површина из Плана.
На појединим локацијама у оквиру обухвата Плана, где је приликом бесправне
градње објеката дошло до нарушавања регулационе линије, а при томе није угрожено
функционисање површина јавне намене, у циљу легализације (озакоњења) наведених
објеката, елементима детаљне разраде утврђују се измењене регулационе линије и
дефинише уређење јавних површина.
Планиране регулационе линије улица и јавних површина се спроводе из важећих
Планова детаљне регулације као и из Планова детаљне регулације израда је прописана
Планом генералне регулације.
Планом регулације, дефинисане су регулационе линије нових саобраћајница, унутар
постојећих граница парцела, по принципу паралелности и управности. Локални пут и главне
насељске саобраћајнице пружају се по траси постојећих саобраћајница.
3.2. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ НИВЕЛАЦИЈЕ
Генерално нивелационо решење грађевинског подручја насеља засновано је на
анализи конфигурације терена, постојећој изграђености саобраћајница, нивоу подземних
вода и планираној намени површина и објеката.
За израду генералног нивелационог решења коришћена је следећа документација:
аналогни катастарски планови;
аналогни катастарски планови Р = 1 : 1000, са висинском представом е = 0,5 м.
Подручје насеља Мали Иђош које је обухваћено овим Планом се налази на
апсолутној надморској висини од 86,10 до 108,00 м.
На основу анализе природних и створених услова генералним нивелационим
решењем пројектовани су следећи елементи:
коте прелома нивелете осовина саобраћајница;
интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница;
нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,00 % - 1,35%).
За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, подужни нагиб
саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и
геодетског снимања терена.
Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће
државне нивелманске мреже.
3.3. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
У највећем делу простора обухвата Плана грађевинска линија се поклапа са
регулационом линијом улице. У делу зоне центра насеља тј. његовом историјском језгру,
кao и у зонама заштићених целина из разлога очувања урбанистичке матрице и
амбијенталних карактеристика задржава се положај грађевинске линије на регулационој
линији.
У делу радне зоне те уз поједине новоформиране уличне коридоре зоне становања и
радних и пољопривредних комплекса са становањем, грађевинска линија у највећем броју
случајева увучена у односу на регулациону линију улице и то од 5,0 м до 10,0 м.
Остале (дворишне) грађевинске линије су дате описно у правилима грађења, за сваку
зону појединачно: удаљеност објеката од границе парцеле, међусобна удаљеност објеката
по намени (на парцели и од објеката на суседним парцелама).
3.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА
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Парцелација и препарцелација катастарских парцела у обухвату Плана, а ради
формирања одговарајућих грађевинских парцела, вршиће се пројектом парцелације и
препарцелације, на основу услова дефинисаних овим Планом за карактеристичне зоне
основне намене.
Грађевинска парцела намењена за грађење мора да има облик и физичке
карактеристике зависно од намене. Свака грађевинска парцела мора имати приступ
(директан или индиректан) на јавну површину - улицу, односно јавну саобраћајну површину.
Исправка граница суседних катастарских парцела у обухвату Плана, а ради
формирања
одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити елаборатом исправке граница, на основу
услова дефинисаних овим Планом за карактеристичне зоне основне намене.
За грађење, односно постављање објеката из члана 2 тачка 26 и 27 Закона о
планирању и изградњи, електроенергетских и електронских објеката или комуникационих
мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или
положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ
објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као доказ
о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о успостављању
права службености пролаза са власником послужног добра, односно сагласност власника
послужног добра.
4. УРБАНИСИТЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Површине јавне намене јесу уређене или изграђене површине, односно површине
планиране за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је
предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови,
паркови и др.).
Објекте јавне намене представљају изграђени или планирани објекти у области
образовања, здравства, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне,
енергетске и комуналне инфраструктуре, затим објекти за потребе државних органа и
органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, објекти за потребе одбране земље,
као и објекти којима се решавају стамбене потребе социјално угрожених лица.
Површине јавне намене су у јавној својини, односно треба да буду прибављене у
јавну својину, у складу са посебним законом.
На графичком прилогу бр. 6 „Предлог површина јавне намене” дат је приказ
површина јавне намене у грађевинском подручју насеља Мали Иђош. То су:
Површине јавне намене представљају следећи садржаји:
- централни садржаји јавне намене
скупштина општине, општинска и пореска управа,
месна заједница,
дом културе и библиотека,
суд и катастар,
предшколске установе,
основна школа,
фонд за здравствено и ПИО осигурање,
дом здравља и апотека,
црвени крст,
полицијска станица,
ватрогасни дом,
јавно комунално предузеће,
пошта и др;
- спортско-рекреативни садржаји јавне намене
фудбалско игралиште са пратећим садржајима,
рукометно игралиште са пратећим садржајима,
базен са пратећим садржајима
ловачки дом и др...
- комунални и инфраструктурни садржаји јавне намене
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насељска гробља,
зелена пијаца
вашариште, кванташка и сточна пијаца,
енергетска комунална инфраструктура
комплекс јавног комуналног предузећа и др.
- мреже и објекти јавне насељске инфраструктуре;
јавне зелене површине и заштитно зеленило
зеленило парковских површина, сквера и улично зеленило,
зеленило спортско-рекреативних површина и комплекса школа и
предшколских установа,
зелене површине гробља, расадник и заштитно зеленило;
улични коридори и др..
Уређење и изградња површина и објеката јавне намене ће се изводити у складу са
важећим правилницима, који конкретну област уређују (здравство, школство, култура,
спорт...), као и са урбанистичким условима, датим овим Планом по областима, односно
садржајима јавне намене. Остала правила грађења важе као у зони централних садржаја.
Такође, за садржаје друштвеног центра који се налазе у склопу осталих зона преовлађујуће
намене, као придодати односно комплементарни садржаји, треба извршити усклађивање са
условима који важе у тим зонама – зона становања, зона радних садржаја и др..
4.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
У области државне и локалне управе и јавних служби у насељу Мали Иђош су
предвиђени: Општинска управа и администрација, геодетски завод, месна заједница, суд,
полицијска станица, поште и добровољно ватрогасно друштво.
Општи урбанистички услови за уређење и градњу нових, односно доградњу или
реконструкцију постојећих објеката и садржаја су:
индекс заузетости парцеле за нову градњу је макс. 70%;
спратност објеката је макс. П+2+Пк.
4.2. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
У области васпитања и образовања планом су предвиђени: предшколско образовање
и основна школа.
Предшколска установа
Општи урбанистички услови за уређење и градњу нових, односно доградњу или
реконструкцију постојећих објеката и садржаја су:
јаслени узраст (од 1-3 године)
обухват деце јасленог узраста (од 1-3 године) је мин. 30%;
површина компелкса: 25-40 м2/по детету
изграђена површина: 4,5 м2/по детету
слободна површина: 10-15 м2/по детету
за обданишта (од 3-7 године)
обухват деце је мин. 70%;
површина компелкса: 40-50 м2/по детету
изграђена површина: 5,5 м2/по детету
слободна површина: 10-15 м2/по детету
Урбанистички услови који се односе на изградњу и уређење су следеће:
индекс заузетости до 80%
степен изграђености до 3,0
обезбедити зелених површина мин. 40%;
спратност објеката је макс. П+2+Пк;
комплекс опремити пешчаником и справама за игру деце.
Основно и средње образовање
Општи урбанистички услови за уређење и градњу нових, односно доградњу или
реконструкцију постојећих објеката и садржаја су:
основно образовање (од 7 -14 године)
обухват 100 %;
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изграђена површина: 7,5 м2/по ученику
слободна површина: 25-30 м2/по ученику
средње образовање
обухват око 4 % планираног становника;
површина комплекса 25м2/по ученику
изграђена површина: 10-12 м2/по ученику
слободна површина: 25-30 м2/по ученику
библиотека
обухват око 25 % планираног становника преко 7 година;
број књига по становнику 1,5
површина 80 књига/м2
пратећи простор 10м2/по запосленом
остали простор 0,03м2/по ученику
површина комплекса 25м2/по ученику
изграђена површина: 10-12 м2/по ученику
слободна површина: 25-30 м2/по ученику
Урбанистички услови који се односе на изградњу и уређење су следећи:
проценат изграђенсоти до 80%
степен изграђености до 3,0
обезбедити зелених површина мин. 40%;
спратност објеката је макс. П+2+Пк;
4.3. ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Садржаји здравства и социјалне заштите су постојећи (дом здравља, апотеке,
ветеринарске станице) и планирани (дом за старе).
Општи урбанистички услови за уређење и градњу нових, односно доградњу или
реконструкцију постојећих објеката и садржаја су:
индекс заузетости парцеле је до 80%
степен изграђености до 3,0
обезбедити зелених површина мин. 30%
спратност објеката је макс. П+2+Пк;
4.4. КУЛТУРА
Садржаји културе су
постојећи (дом кулутре, дом омладине, библиотека) и
планирани.
Општи урбанистички услови за уређење и градњу нових, односно доградњу или
реконструкцију постојећих објеката и садржаја су:
индекс заузетости парцеле до 80%
степен изграђености до 3,0
обезбедити зелених површина мин. 30%;
спратност објеката је макс. П+2+Пк;
4.5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Изградња и уређење планираних зона спорта и рекреације (фудбалско и рукометно
игралиште са пратећим садржајима, базен..), може се вршити само на основу Планом
предвиђене урбанистичке документације уз поштовање следећих услова:
све слободне површине у склопу зона спорта и рекреације треба да буду
парковски озелењене и уређене, а учешће озелењених површина у
комплексима намењеним спорту и рекреацији треба да буде мин. 40 %,
грађевински објекти могу имати спратност П+1+Пк (приземље, спрат,
поткровље), индекс заузетости до 20 %,
сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће
комунално опремљени.
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Мање спортско-рекреационе пунктове лоцирати у оквиру јавних зелених површина,
где за то постоје просторно-функционални услови, на безбедном растојању од саобраћајних
и других инфраструктурних и осталих објеката, тако да не ремете саобраћај и друге
насељске функције.
Спортско-рекреативне садржаје и објекте у склопу предшколских установа, школа,
паркова и сл., и у оквиру зона које нису искључиво намењене спорту и рекреацији, градити
према условима из овог Плана који важе за зону основне намене у којој се граде.
4.6. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ
Пијаца
Постојећа локација пијаце се задржава.
Пијаце или тржнице било да су отвореног или затвореног типа лоцирају се у
централној зони насеља или у близини, са обезбеђеним прилазима за возила за
снабдевање и потрошаче. Подна облога пијаце треба да јe лака за прање и одржавање, са
правилном нивелацијом према довољном броју сливника атмосферске канализације, a
чесме се постављају на тржном простору.
Услови за уређење и изградњу су:
индекс заузетости парцеле је макс. 70% (укључујући тезге са
надстрешницама);
спратност објеката је макс. П+0 (тезге), односно П+1 за објекат управе, локале,
јавни wc и др.
Сточна пијаца
Овај комунални садржај је планиран у блоку бр. 5, на слободном терену, у
непосредној близини државног пута. Тако ће вашариште и сточна пијаца бити, на одређен
начин, издвојени од других насељских садржаја, уз добру саобраћајну повезаност са
основном мрежом категорисаних путева.
Изградња и уређење ових комуналних садржаја треба да буде извршено у складу са
планираном функцијом и свим законима и прописима који регулишу предметну област.
Предност изабране локације ових комуналних садржаја чини и то што се генерално
одређен комплекс може по потреби мењати и прилагођавати захтевима будућих функција.
Цео комплекс треба да буде окружен заштитним зеленилом.
Урбанистички параметри за уређење и изградњу ових садржаја биће дефинисани
планом детаљне регулације који ће се радити за блок број 5.
Гробље
У насељу постојећа два гробља ће и у будуће бити мултиконфесионална и
подмириваће потребе насеља. Планом је предвиђено њихово проширење.
Услови за уређење и изградњу гробља су:
60% површине гробља треба да буде намењено гробним местима;
20% чини заштитни зелени појас и парковски обликован простор;
16% су површине за саобраћајнице;
3% трг за испраћај;
1% остали садржаји (код улаза у гробље - капела, продавница свећа, цвећа и
др,
максималне спратности П - приземље);
комплекс гробља треба оградити заштитном оградом, висине до 2,0m;
уз комплекс гробља треба уредити адекватан простор за паркирање возила и
бицикала, а гробље опремити неопходном инфраструктуром (прикључак на
водовод, канализацију и електромрежу).
Зеленило у гробљу треба да је уређено у парковском стилу, а ободом комплекса
треба формирати заштитно зеленило.
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Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење,
околина треба да буде достојанствена, мирна са превагом зелене боје разних нијанси. У
појасу зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу.
Рециклажно двориште
Простор намењен рециклажном дворишту се налази у блоку број 24.
Оријентациони услови за уређење и изградњу су:
индекс заузетости парцеле је макс. 70%
индекс изграђености је макс 1,4
спратност објеката је макс. П+1
зелене површине минимум 30%
ГМРС
Пошто постојећа ГМРС у потпуности не задовољава планско стање, потребу
снабдевања насеља природним гасом, у наредном планском периоду након истраживања
повољне локације и изградње планирaне ГМРС ће бити задовољени. Услови за уређење и
изградњу су:
индекс заузетости парцеле је макс. 70%;
индекс изграђености парцеле је макс. 0,7;
спратност објеката је макс. П;
зелене површине су мин. 30%;
комплекс оградити заштитном оградом, висине мин. 2,0m, а удаљеност
заштитне ограде од ГМРС/МРС мора бити мин. 3,0 m;
минимална удаљеност МРС у објектима од чврстог материјала од стамбених,
пословних и производних објеката, радионица и складишта запаљивих
материјала износи у зависности од притиска: до 7bar је 10,0 m, а од 7 до 13 bar
је 15,0 m.
Трансформаторска станица
Напајање се врши из постојећих дистрибутивних трафо станица са примарним
напајањем преко 3 комада 20 kV-них извода, које тренутно задовољава потребе потрошача
категорије широке потрошње.
Улични коридори
Простори уличних коридора који су формирани у ранијем периоду развитка насеља
се углавном задржавају са свим физичким специфичностима (ширина, габарити), уз
савремено опремање. Понегде ће се приступити промени регулације ради проширења
коридора, те ради формирања одговарајуће површине раскрсница.
Нови простори уличних коридора формирају се у делу планиране трасе
заобилазнице у југозападном делу насеља, те уличних коридора у неиграђеним деловима
насеља. Услови уређења и грађења дати су у склопу услова и грађења саобрађајне
инфраструктуре, јавног зеленила и осталих врста комуналне инфраструктуре.
Формирање, уређење и градња нових уличних коридора могуће је израдом плана
детаљне регулације, а према смерницама овог плана.
Саобраћајни терминали
Изграђени саобраћајни терминал у оквиру насеља тј. централна аутобуска станица
за међумесни и локални саобраћај просторно функционално (станична зграда са
надстрешницом са перонима и саобраћајнице) ће задовољавати потребе и у наредном
планском периоду.
Услови за уређење, реконструкцију и изградњу нових терминала су:
комплекс уредити као приградско-међумесни терминал проточног типа;
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обезбедити одговарајуће пратеће објекте/садржаје и манипулативне
површине;
индекс заузетости парцеле је макс. 50%
индекс изграђености је макс. 1,0
спратност објеката је макс. П+1.
5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Железнички саобраћај
Мали Иђош је опслужен железничким саобраћајем преко железничек пруге Нови Сад
– Суботица која има ранг главне а статус магистралне железничке пруге. Железничка пруга
се дијаметрално пружа, источно од насеља и пресеца општинске путеве. Код оба
пресецања пруге и општинског пута је предвиђено денивелисано укрштање. На простору КО
Мали Иђош треба оптимизирати број прелаза преко пруге и опремити их савременом
безбедносном опремом и средствима.
Постојећа железничка станица по изграђености и технолошки не задовољава
основне стандарде па је планирано његово реконструисање и модернизација.
Коридор железнице
Ширина железничког коридора је утврђена законском регулативом и износи 16,0 м,
што представља простор који је резервисан за смештај свих садржаја у функцији пруге
неопходних за безбедно одвијање саобраћаја. Услови за уређење унутар овог коридора су
дефинисани законском, подзаконском и регулативом управљача - АД „Железнице Србије“.
Општи услови за изградњу у коридору железнице су:
заштитни пружни појас у ширини од 200 м (са обе стране, рачунајући од осе крајњих
колосека), где је дозвољена изградња по селективном приступу и по условима
железнице;
у заштитном пружном појасу минимална удаљеност објеката, зграда, постројења од
осе крајњег колосека је 25,0 м, осим објеката у функцији железничког саобраћаја;
пружни појас је простор између колосека као и поред крајњих колосека на одстојању
од 6,0 м унутар насеља (8,0 м ван грађевинског реона насеља), рачунајући од осе
крајњих колосека, где није дозвољена градња осим за објекте у функцији пруге;
размак између железничке пруге и пута потребно је да износи мин 8,0 м (за
постављање свих постројења и уређаја за обављање саобраћаја на прузи и путу)
рачунајући од осовине крајњег колосека до најближе тачке горњег строја пута
(банкина).
Насељска путна мрежа
Урбани простор Малог Иђоша има неправилан просторни облик који је значајно
условљен геоморфолошким условима као и пружањем пруге, државног пута првог и другог
реда, општинских путева и реке Криваје кроз урбани и околни простор. Блокови у насељу су
неправилног облика тако да условљавају модификоване прстенасте саобраћајне мреже из
које настају радијални сабирни правци који воде интерна кретања ка атару. Наслеђена
мрежа насељских саобраћајница не пружа оптималне услове за стварање саобраћајне
матрице са оптималним елементима пасивне безбедности одвијања саобраћаја. Овим
планом је утврђено хирерајхирски ниво саобраћајне матрице насеља. На основу те
предметне саобраћајне матрице насеља утврђују се будућа изграђеност и носивост улица,
као и елементи за безбедно одвијање саобраћаја.
На основу предходног у Малом Иђошу егзистирају следеће улице:
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главна насељска саобраћајница – Државни пут
сабирне улице
приступне јавне саобраћајнице
заобилазница - општински пут
Главна насељска саобраћајница ће кумулисати сав саобраћај на нивоу насеља и
општине и водити га ка оружењу. Улице које ће чинити ту категорију саобраћаја морају
имати одређену ширину коридора, изграђеност, носивост, пропусну моћ као и могућност
задовољења одговарајућег нивоа саобраћајне услуге који припада овом рангу саобраћаја.
Главне насељске саобраћајнице положити у улице чија је ширина минимум 18 м, коловоз
има ширину 7,1 м, тј. две саобраћајне траке са ширином од 3,5 м, у појасу заштитног
зеленила омогућити формирање бициклистичких стаза, ограничити паркирање дуж ових
саобраћајница и у регулационом профилу, вођење интерних пешачких токова вршити преко
изграђених пешачких трака са ширином од 2,25 или 1,5 м, носивост коловозне конструкције
градити са носивошћу за средње тежак саобраћај.
У оквиру коридора главне насељске саобраћајнице су имплементирани и капацитети
за одвијање пешачког саобраћаја (са обе стране уличног коридора уз регулациону линију)
што ће омогућити највиши ниво основном насељском комуницирању. Дуж трасе главне
насељске саобраћајнице кретаће се средства јавног превоза и омогућити даљинска
(транзитна) и интерна кретања.
ГНС мора поседовати одговарајућу изграђеност, као и простор за независно вођење
немоторних кретања (пешачке и бициклистичке стазе), како би се обезбедио највиши ниво
саобраћајне услуге.
Сабирне насељске саобраћајнице ће по изграђености омогућити кретање интерног
сабраћаја као и везе са важнијим насељским садржајима и атарским путевима. Сабирна
саобраћајница имаће коловоз за двосмерни саобраћај. Минимална ширина коридора је 16 м
изузетно 12 м, а минимална ширина коловоза је 7,0 или 6,0 м (мин. 5,5 м код постојећих).
Приступне насељске саобраћајнице ће омогућити доступност до свих садржаја и свих
домаћинстава. Ове улице изводити за двосмерни или једносмерни саобраћај у зависности
од мобилних услова у зони, саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке
2х3,0 м (мин. 2х2,75 м) или за једносмерни саобраћај са ширином 3,5 м (мин. 3,0 м) са
мимоилазницама (ако се њима укаже потреба), раскрснице и кривине тако геометријски
обликовати да омогућују задовољавајуће прегледнсоти и безбедности.
У оквиру насеља планираће се и простори за стационирање возила код свих
важнијих насељских садржаја. Паркинзи за путничка возила у оквиру сабирних улица могу
се планирати у оквиру уличног коридора а у приступним улицама морају бити у оквиру
парцеле. Могуће је планирати нове паркинге за путничка возила у оквиру зоне центра.
На ободу насеља на улазно-излазним правцима у оквиру радних зона и садржаја,
планирати изградњу паркинга за теретна возила.
Од релевантних саобраћајних објеката-терминала (терминали, сервиси, ССГ-ма и
сл.) у постојећем стању у оквиру насеља поред реализованих садржаја, на овом
постигнутом нивоу (бројност и диспозиција ССГ-ма) није потребно посебно истраживати
могућност за имплементацију нових садржаја у оквиру обухвата ПГР-а.
Сви евентуални потенцијални захтеви за изградњом станица за снабдевање
горивима (ССГ-ма) морају се посебно обрадити кроз одговарајућу планско-пројектну
документацију (План детаљне регулације/Урбанистички пројекат). Ако постоје просторни и
остали техничко-технолошки услови за њихову имплементацију могу се градити уз
задовољење услова заштите животне средине и одрживог развоја.
У свим улицама обавезно предвидети обостране пешачке стазе ширине мин.1,5 m. У
оквиру коридора главне насељске саобраћајнице (ГНС) на садашњем и перспективном
нивоу стагнације/пораста моторног саобраћаја потребно је планирати посебне капацитете
за бициклистички саобраћај – издвојене стазе (примарни критеријум - безбедност), ван
површина предвиђених за динамички саобраћај, које ће омогућити безбедно, квалитетно и
неометано функционисање саобраћаја у регулационом профилу.
На основу анализа бициклистичких токова и сагледавања могућих траса
бициклистичких стаза закључили смо да је главна насељска саобраћајница просторно
најподесивнија за изградњу бициклистичких стаза и да се ту јавља значајан борј бициклиста.
На основу овог сачињен је концепт бициклистичког саобраћаја на нивоу насеља. Предметни
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концепт бициклистичког саобраћаја предлаже изградњу међунасељске бициклистичке стазе
кроз цело насеље дуж главне саобраћајнице, као и изградњу бициклистичких стаза ка
Ловћенцу и Бачкој Тополи, као и према будућој зони рекреације Језера.
Јавни превоз
Јавни превоз путника у општини Мали Иђош врше транзитни аутобуси из окружења,
јер општина нема сопственог јавног превозника. За функционисање јавног аутобуског
саобраћаја неопходно је обезбедити квалитетно опслуживање путника, на терминалимастајалиштима. Постојећа аутобуска стајалишта су неизграђена, већ су само обележена.
Анализе су показале да аутобуска стајалишта могу остати на постојећим микро локацијама,
с тим што би требало реконструисати и модернизовати да пруже задовољавајући ниво
комфора свим потенцијалним путницима који исчекују превоз аутобусима при свим
временским условима. Аутобуска стајалишта треба укључити у насељски систем пешачких
стаза, а то све ради пружања услова вишег квалитета свим потенцијалним корисницима.
Реконструкцију постојећих, као и евентуалну изградњу нових аутобуских стајалишта,
извршити у складу са условима из овог Плана, као и правилницима који ближе регулишу ову
проблематику - Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за
изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта
(„Службени гласник РС“, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06) и Правилник о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи
јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11), тако да се задовоље сви критеријуми
пријема и отпреме путника, уз повећање нивоа услуге и безбедности.
Стационирани саобраћај
У оквиру насеља ће се планирати и простори за стационирање возила, код свих
важнијих насељских садржаја.
Паркинзи за путничка возила у оквиру главне и сабирних насељских саобраћајница
се могу планирати у оквиру уличног коридора, а у приступним улицама морају бити у оквиру
парцеле. Могуће је планирати нове паркинге за путничка возила у оквиру зоне центра.
На ободу насеља, на улазно-излазним правцима у насеље, у оквиру зоне радних
садржаја, поред зелене пијаце и вашаришта могуће и пожељно је формирање паркинга за
теретна возила, као и за опслуживање возила у транзиту.
Саобраћајни терминали
Станице за снабдевање возила горивима (ССГ-ма)

Од самог настанка потребе за снабдевање горивима транспортних средстава,
постоје евидентни проблеми у уклапању постојећих, али и нових станица у урбане просторе,
који се временом у функционалном и обликовном смислу мењају.
Станице за снабдевање горивима (ССГ-а) се могу сврстати у пратеће садржаје
саобраћајница, али и у трговинске, комерцијалне, привредне па и комуналне садржаје. У
складу са наведеним, развој делатности ове врсте могуће је планирати у оквиру свих
намена које су под одређеним условима компатибилне са делатношћу која се обавља на
станицама за снабдевање горивом.
Станице за снабдевање горивима, као основни путни садржаји, интегрални делови
јавног
пута и као важни саобраћајни терминали се могу градити уз све путеве, на деоницама
унутар и ван насеља, придржавајући се основних одредби, које произилазе из Закона о
јавним путевима.
У појасу уз државне и остале путеве унутар насеља избор микролокације пре свега
зависи од постојећег броја и стања ССГ-а, зонирања насеља, постојећих и планираних
намена простора, заштићених природних добара, као и других релевантних података (стање
еколошких параметара, правци дувања ветрова, положаја индустријских и других еколошки
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проблематичних садржаја, положаја стамбених зона, школа и свих других садржаја где је
могуће потенцијално угрожавање животне средине).
Реализација евентуалних нових ССГ-а (бензинске и гасне станице) у обухвату Плана
ће се вршити на основу претходно урађеног Плана детаљне регулације (ПДР-а) /
урбанистичког пројекта (УП-а) уз обавезно испуњавање инфраструктурних, комуналних,
еколошких и осталих услова микролокације.
Опште смернице - критеријуми за избор микролокације ССГ-а се могу поделити у три
групе:
1. саобраћајне смернице - усмерење ка циљу лаке доступности (мање вожње због
снабдевања горивом) и ка циљу безбедности (што мања саобраћајна сметња), дефинисаних
кроз опредељења:
- повољне микролокације су улазно-излазни правци у насељу, радне и складишне
зоне, уз гараже, сервисе, радионице и слично;
- избегавање микролокација на главним градским саобраћајницама – транзитним
путевима кроз насеље;
- избегавање микролокација у близинама високо оптерећених раскрсница и чворова,
оштрих кривина, непрегледних места, као и у близини инфраструктурних система (гасовода,
нафтовода, далековода и др.);
- избегавање микролокација на начин да не ометају, прекидају и заузимају површине
за динамички саобраћај, посебно токове немоторног саобраћаја (пешаци и бициклисти);
- препорука за насељске ССГ-а: на 10000 становника и гравитацију од око 3000
возила.
2. просторно-урбанистичке смернице: усмерење ка циљу одговарајућег броја (мањи
број станица мањег капацитета) и ка циљу амбијенталног уклапања (што квалитетније
архитектонско уклапање у постојећу изграђеност), дефинисаних кроз опредељења:
- повољне микролокације су зоне са мањим густинама насељености, у близини
централних делова насеља;
- избор ССГ-а са минималним садржајима (точење горива) и са што мањим
заузимањем површине (тзв. „дворишне - градске“);
- ССГ својим изгледом и архитектонским решењима треба да буде укомпонована у
околину и са одговарајућим и сврсисходним осветљењем.
3. еколошке смернице: усмерење ка циљу смањења директних и индиректних утицаја
на еколошке параметре (на земљиште, ваздух и воду), дефинисаних кроз опредељења:
- избор микролокације на начин да што мање потенцијално угрожава околне
становнике (удаљеност 50 м од стамбених објеката, физичко раздвајање од пешачких стаза
и слично);
- избегавање микролокација у близинама школа, вртића, јавних установа и густо
насељених стамбених зона, где се потенцијално може очекивати већи број људи,
- заштиту околине (посебно воде) максимално обезбедити затвореним системом
одводњавања са вишестепеним системом (сепаратори и таложници) уз редовно одржавање
система;
- хортикултурно оплемењивање микоролокације у циљу заштите водотокова,
загађивања ваздуха и визуелног скривања од оних који ССГ-е не користе.
5.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре је израда главних пројеката
за све саобраћајне капацитете уз поштовање одредби:
- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13);
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09,
53/10, 101/11 и 32/13-УС);
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);
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- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу,
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени
гласник РС“, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06);
- Техничких прописа из области путног инжењеринга;
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.
Државни пут II реда
заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 10 м (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на
спољну страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе
заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине
као и заштитни појас ( 10 м ) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и
депонија отпада.
- коловоз ширине 7,1 м тј. ( 2х3,25 м саобр.траке+2х0,3 м ивичне траке/ивичњаци);
- рачунска брзина у насељу 50 км/х;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;
паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Општински пут

заштитни појасеви:
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном
појасу ширине од 5 м (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на
спољну страну);
- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе
заштитног
појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и
заштитни појас (5 м).
општински пут са следећим програмско-пројектним елементима:
- коридор ширине 20 м ван насеља, унутар насеља постојећа ширина коридора;
- коловоз ширине 6,0 м тј. (2 х 2,75 м саобр.траке + 2 х 0,25 м ивичне траке/
ивичњаци);
- рачунска брзина Vrac = 50 км/х;
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (оптерећење мин. 60 kN по осовини);
- једнострани нагиб коловоза;
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;
- паркирање у оквиру коридора дозвољено.
Главна насељска саобраћајница (део трасе државног и општинског пута)
У коридору главне насељске саобраћајнице је потребно планирати реконструкцију
државних путева и саобраћајних прикључака на исте са следећим пројектним елементима:
- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице;
- коловоз има ширину 7,0 м тј. две саобраћајне траке са ширином од мин. 3,25 м и
ивичним тракама (ивичњацима) од 0,25 м;
- носивост коловозне конструкције је за средње тежак саобраћај (мин. оптерећење 60
kN по осовини);
- нагиб коловоза је једностран;
- паркирање путничких возила је ван коловоза у регулационом профилу, ивично или
сепарисано;
- главну насељску саобраћајницу искористити за вођење интерног теретног,
транзитног и јавног саобраћаја;
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- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког
другог материјала) са ширином од 2,5 м (мин. 2,0 м) као двосмерне или 1,75 м (мин. 1,0 м)
као једносмерне;
- вођење интерних пешачких токова дуж главне насељске саобраћајнице вршити
преко изграђених пешачких стаза, ширине мин. 1,5 м, обострано уз регулациону линију.
Сабирне насељске саобраћајнице
- Задржава се постојећа регулација уличних коридора сабирних улица, а у деловима
насеља где се уводи нова регулација мин. ширина уличног коридора је 16,0 м;
- коловоз сабирне саобраћајнице је ширине 6,0 м (2х3,0 м), а мин. 5,5 м (2х2,75 м) у
зависности од значаја сабирне саобраћајнице у насељској мрежи саобраћајница;
- носивост коловозне конструкције за сабирне саобраћајнице је за средњи или лак
саобраћај (мин. оптерећење 60 kN по осовини);
- нагиб коловоза је једностран;
- паркирање у оквиру уличног коридора организовати ван коловоза, ивично или
сепарисано, зависно од конкретне ситуације;
- бициклистичке стазе извести од савремене конструкције (асфалта, бетона или неког
другог материјала) са ширином од 2,5 м (мин. 2,0 м) као двосмерне или 1,75 м (мин. 1,0 м)
као једносмерне;
- вођење пешачких токова вршити по пешачким стазама, ширине мин. 1,5 м,
обострано уз регулациону линију.
Приступне насељске саобраћајнице
- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у
зависности од мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи нова
регулација минимална ширина уличног коридора је 10,0 м;
- саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2х2,75 м (мин. 2х2,5м)
или за једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 м (мин. 3,0 м) са мимоилазницама (ако се за
њима укаже потреба);
- носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење
60 kN по осовини);
- паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено;
- нагиб коловоза је једностран;
- раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу
прегледност и безбедност;
- пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,2 м.
Колско-пешачки пролази
- колско-пешачке пролазе изводити за једносмерни саобраћај;
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колскопешачког пролаза је 5,0 м;
- саобраћајницу градити са једном траком ширине 3,0 м;
- носивост коловозне конструкције је за лак саобраћај;
- нагиб коловоза је једностран.
Колски прилази парцелама
У оквиру обухвата плана планирани су осим приступних саобраћајница (делимично
изграђених) и колски прилази чија је функција везана за обезбеђење прилаза парцелама.
Ширине коловоза, као и диспозиција су утврђени на основу локалних услова.
При пројектовању и реализацији ових капацитета потребно је узети у обзир следеће
просторно-пројектне основе:
- задржавање постојећих регулационих линија уз минималне корекције у случајевима
где је то неопходно (обезбеђење проходности);
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- колске прилазе изводити искључиво за колски приступ грађевинским парцелама;
- у деловима насеља где се уводи нова регулација мин. ширина коридора колскогприлаза је 2,5 м;
- примена свих осталих услова изградње као и за све остале саобраћајнице у оквиру
обухвата плана (коловозне конструкција, услови одводњавања);
- немоторни (пешачко-бициклистички) саобраћај обављати заједно на истим
површинама.
Аутобуска стајалишта
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових аутобуских стајалишта
придржавати се одредби Закона o превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“,
бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) и Правилника о ближим саобраћајно -техничким
и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и
аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, бр. 20/96, 18/04, 56/05 и 11/06).
Бензинске и гасне станице као пратећи путни садржаји се могу градити уз све
путеве. У појасу уз државне и осталих путева могуће је градити пратеће путне садржаје
(бензинске и гасне станице, мотеле, угоститељске објекте и остало) уколико постоје
инфраструктурни, комунални и остали услови.
Бензинске и гасне станице као пратећи путни садржаји се могу градити уз све
путеве. У појасу уз државне и осталих путева могуће је градити пратеће путне садржаје
(бензинске и гасне станице, мотеле, угоститељске објекте и остало) уколико постоје
инфраструктурни, комунални и остали услови.
Микролокације пратећих садржаја на основу ПДР-а одабирају се на основу смерница
и то:
ако је у питању само основни садржај (станица за снабдевање горивом)
60 м ширина фронта парцеле,
30 м дубина парцела,
ако су у питању основни и додатни садржаји (ССГ, сервис, перионица, мотел и друго)
придржавање прописаних удаљености од раскрсница и укрштаја са другим
инфраструктурним системима
Ови објекти могу се градити на удаљености у зависности од ранга државног или
општинског пута и то:
20 м (ЗОЈП чл.1 и чл.29) од спољне ивице земљишног појаса државног пута I реда
10 м (ЗОЈП чл.1 и чл.29) од спољне ивице земљишног појаса државног пута II реда
5 м (ЗОЈП чл.1 и чл.29) од спољне ивице земљишног појаса општинског пута
Уз јавне путеве се могу градити и пословни објекти, објекти за смештај
пољопривредне механизације, складиштење и прераду пољопривредних производа.
Аутобуска стајалишта се могу градити уз све путеве у облику сепарисаних ниша и
са елементима који обезбеђују безбедан трансфер путника и одвијање динамичког
саобраћаја. У насељу аутобуска стајалишта градити после раскрсница, са опремом у складу
са важећим Законима и стандардима.
Бициклистичке стазе градити на основу Главних пројеката са минималном ширином
за двосмерни саобраћај од 1,6 м и 1,0 м за једносмерни саобраћај са савременим застором.
Миријући саобраћај
За потребе паркирања у оквиру различитих намена у атару решити миријући
саобраћај у оквиру сваког комплекса – парцеле.
Стационирани саобраћај – паркинге за путнучка возила у насељу извести са
димензијама паркинг места 5,0х2,5 м од бехатона или бетонских плоча.
Паркинге за теретна возила у склопу теретног терминала извести према
диспозицијама из идејних пројеката и то као пролазне са косим постављањем (60º) и са
димензијама паркинг места (7,5х3,0 м или 18,0х3,0 м).
Ваздушни саобраћај
У оквиру насеља Мали Иђош је предвиђена локација за изградњу хелиодрома на
локацији сточне пијаце. Приликом евентуалне израде капацитета овог вида саобраћаја
потребно је претходно израдити студије и технолошка решења који ће у потпуности
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задовољити све нормативе приликом израде свих капацитета и бити у складу са Законом о
ваздушном саобраћају.
5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре
Водни објекти
Кроз насеље пролази природни водоток реке Криваје. У влажним периодима године
на пролеће и у време изразито великих падавина, Кривајом потичу велике воде, тако да
наносе велике штете у насељеном месту.
Нагли развој насеља и индустрије дуж тока Криваје и њених притока довео је до
упуштавања све већих количина отпадних вода, што је довело до деградације воде у њима.
Уређење водотока у насељу предвиди остваривање заштите водотока у ширини по 7
метара са обе стране протока рачунајући од постојеће ивице протока. У том појасу није
дозвољена изградња подземних објеката (ограде, шахтова, вентила, ознака и сл) а
подземни објекти морају подносити оптерећење од тешке грађевинске механизације.
Уређење корита, регуалциони радови и изградња биће дефинисани израдом одговарајуће
пројектно-техничке документације и предходних услова ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад.
Снабдевање водом
Снабдевање водом становништва и индустрије на простору општине Мали Иђош
обезбедити из локалних водозахвата. Дугорочно посматрано, трајно решење
водоснабдевања представља изградња бачког регионалног система. Око постојећих и
планираних изворишта подземних вода, као и објеката који су у финкцији водоводног
система (резервоари, црпне станице и доводник) потребно је дефинисати зоне и појасеве
санитарне заштите изворишта према Закону о водама. Снабдевање индустрије водом нижег
квалитета, обезбедити захватањем из речних система или из подземља захватањем прве
издани. Висококвалитетну воду могу користити само индустрије које по природи
технолошког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена индустрија). Код снабдевања
индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода, увести обавезу
рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације. Трасу водоводне мреже у
насељу полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени
појас. Трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног
фронта. Трасе регионалних система полагати уз главне путне правце, а према усвојеним
пројектним решењима. Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви, односно према рангу пута и условима
путне привреде. Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 м - 1,20 м од нивелете
терена, због зоне замрзавања и саобраћајног оптерећења. Сви радови на пројектовању и
изградњи водоводног система морају се извести у складу са законом и уз сагласност
надлежних органа. Снабдевање водом становништва и индустрије на простору општине
Мали Иђош обезбедити из локалних изворишта, а у будућности водоснабдевање општине
усмерити на регионални систем водоснабдевања.
У наредном периоду ће се ићи на смањивање специфичне потрошње воде у
домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем утрошка воде и мерама планске
рационализације потрошње. Норма потрошње за становништво ће бити на нивоу дo 150
л/стан./дан, што је у већини случајева мање од данашње норме за становништво. Не
предвиђа се потрошња воде преко 150 л/стан./дан јер ће се увођењем економске цене воде
знатно изменити понашање потрошача.
Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за пиће и заштите исте од
непотребног расипања, потребно је губитке на водоводној мрежи свести на минималну
меру. У свим решењима комплексних водопривредних система који користе воду највишег
квалитета - снабдевање становништва увек има приоритет при расподели воде на
кориснике.
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Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и
заштиту вода
С повећањем потрошње воде, неминовно ће се јавити и потреба за ефикаснијим
одвођењем вода. Канализациони систем мора омогућити што бржи одвод свих сувишних
отпадних вода са територије насеља, као и што правилнији третман сакупљених вода.
Да би се ово омогућило потребно је канализациони систем планирати и развијати као
сепаратни, тако да се посебно одводе отпадне, а посебно сувишне атмосферске воде.
Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће се решавати посебним системом.
Зависно од врсте и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз
предтретман, до нивоа квалитета који задовољава санитарно-техничке услове за
испуштање у јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са
санитарном и атмосферском отпадном водом. Услови предтретмана индустријских отпадних
вода треба да:
- заштити здравље особља које ради на одржавању канализационих система;
- заштити канализациони систем и објекте на њему;
- заштити процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају;
- обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало или
никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних вода, а које могу
угрозити захтевани квалитет вода реципијента.
Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на
централном постројењу за пречишћавање отпадних вода, чија изградња треба да се
изврши.
Карактер реципијента предвиђа, односно захтева, висок степен пречишћавања.
До изградње канализације целог насеља, проблем отпадних вода решаваће се
водонепропусним септичким јамама са редовним пражњењем аутоцистернама. Пражњење
вршити контролисано према условима надлежног ЈКП-а.
Основна концепција канализације засниваће се на гравитационом одводу отпадних
вода са релејним црпним станицама за подручја насеља са ниским котама терена.
Минимални пречници уличних канализациониих цеви не могу бити мањи од 200 мм.
Постојећа канализациона мрежа задржаваће се у оном делу где задовољава услове по
питању материјала и профила цеви.
Мрежа је планирана до свих објеката и корисника простора на посматраном подручју,
а траса канализационих водова се планира дуж новопланираних саобраћајница користећи
расположиве просторе и падове терена.
Канализациону мрежу пројектовати тако да је могуће вршити етапну реализацију, док
је постројење за пречишћавање отпадних вода потребно довршити и на тај начин
комплетирати систем. Сакупљање атмосферских вода решити сходно планираном изгледу
улице и могућностима прикључења на канализацију (сливници, шахтови).
Прописани квалитет воде канала одговара карактеристикама за II. класу водотока.
Започети систем атмосферске канализације чини основу решења и у наредном планском
периоду, односно овим ПГР-ом неће доћи до измене концепције, а суштина је да се
атмосферске воде са грађевинског подручја пребацују у реципијент водоток Криваје.
Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре
Изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре вршити према
следећим правилима:
- уличну водоводну мрежу поставити у зеленом појасу;
- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 м слоја земље изнад
темена цеви;
- јавну водоводну мрежу градити по прстенастом принципу;
- на водоводној мрежи за потребе противпожарне заштите планирати хидранте на
прописним растојањима;
- јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од Ø 100 мм;
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- динамику изградње водовода усагласити са изградњом саобраћајница, како се оне
не би накнадно раскопавале;
- при проласку водоводне мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока и сл.,
потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- водоводну мрежу поставити у профилу улице на удаљености од осталих
инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- положај објеката (црпна станица, уређај за кондиционирање воде, резервоар)
утврдити у складу са примењеним савременим технолошким решењима;
- објекти црпне станице, уређаја за кондиционирање воде и резервоари се морају
градити у складу са важећим прописима и нормативима за објекте ове намене;
- зоне непосредне заштите бунара морају бити ограђене, као и комплекс изворишта
водоснабдевања у целини;
- бунаре унутар територије изворишта повезати цевоводом одговарајућег капацитета
и квалитета;
- израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу нове јавне
водоводне мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу
магистралне и дистрибутивне водоводне мреже;
- израдити пројекте за допуну, реконструкцију и изградњу објеката за
водоснабдевање и кондиционирање воде на постојећем водозахвату и на основу њих
вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих потребних објеката за потребе
водоснабдевања;
- израдити елаборат зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање
водом за
пиће;
- сви радови на пројектовању и изградњи система за снабдевање водом морају се
извести у складу са законском регулативом и уз сагласност надлежних органа.
- у насељу планирати и градити канализациону мрежу као сепаратну, тако да се
посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде;
- уличну канализациону мрежу поставити око осовине постојећих и планираних
саобраћајница;
- минимална дубина укопавања мора да обезбеди најмање 0,8 м слоја земље изнад
темена цеви;
- динамику изградње канализација усагласити са изградњом саобраћајница, како се
исте не би накнадно раскопавале;
- при проласку канализационе мреже испод путева вишег ранга, пруга, водотока, при
укрштању са насипом и сл., потребно је прибавити сагласности надлежних институција;
- канализациону мрежу поставити у профилу улице на удаљености од осталих
инсталација инфраструктуре према важећим стандардима и прописима;
- минимални пречник уличне фекалне канализације не сме бити мањи од Ø200 мм;
- минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, према
важећим прописима и стандардима;
- црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у зеленој
површини са прилазом за сервисно возило;
- извршити предтретман отпадне воде индустрије до нивоа квалитета који
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их
упустити у насељску канализациону мрежу, у складу са Уредбом о граничним вредностима
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр.
67/11 и 48/12);
- пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељском постројењу за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који прописује надлежно водопривредно
предузеће, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12).
- атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену уз
уличне саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од техничко- економске
анализе;
- минимални пречник уличне кишне канализације не сме бити мањи од Ø300 мм;
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- атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа
на таложнику, односно сепаратору уља и масти;
- одвођење атмосферских вода из индустријских зона и комплекса вршити искључиво
преко сепаратора уља и масти;
- све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима;
- атмосферску канализацију поставити изнад нивоа поземних вода, уз обавезно
заптивање спојева;
- израдити идејне и главне пројекте колекторске и секундарне канализационе мреже
за подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за димензионисање
канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу свих
потребних објеката за потребе одвођења отпадних вода;
- извршити зацевљење отворених деоница колектора;
- уградити ревизиона окна – шахтове на свим прикључцима, преломима и правим
деоницама канала на прописаним растојањима;
- приликом прикључења нових канала на постојеће, прикључење извести тако да кота
дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а препоручује се
прикључење у горњој трећини;
- до изградње атмосферске канализације одвођење атмосферских вода са коловоза
решити риголама или упојним јарковима;
- уређење корита отворених токова потока дефинисати кроз израду одговарајуће
пројектно-техничке документације, а на основу водних услова, које издаје надлежни орган;
- у зони водотока, планирати појас заштите водотока, који мора бити стално проходан
за механизацију, која одржава корито;
- у циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка
атмосферских вода потребно је редовно одржавати потоке, канале и пропусте;
- забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа
воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту;
- забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у канале и реку Кривају;
- укидају се сви илегални испусти отпадних вода у канале и реку Кривају;
- забрањено је у површинске и подземне воде испуштање било каквих вода, осим
условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о
категоризацији водотока („Службени гласник СРС“, број 5/68) обезбеђују одржавање II.
класе вода у реципијенту и које по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у
воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11 и 48/12),
задовољавају прописане вредности. Концентрације штетних и опасних материја у ефлуенту
морају бити у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, број 35/11) и Правилником о опасним материјама у водама
(„Службени гласник РС“, број 31/82).
Услови за уређење и изградњу водопривредних комплекса
Канали и река Криваја: Ради заштите система за одводњавање на подручју
обухваћеним Планом потребно је сачувати интегритет детаљне каналске мреже и реке
Криваје. Неопходно је обезбедити стално проходну радно-инспекциону стазу за одржавање
у зони од 7 м од ивице канала обострано, где се не дозвољaвa изградња објеката,
постављање ограда, садња дрвећа и сл. У канал се могу упуштати само чисте воде и
евентуално технолошке које морају бити пречишћене, без таложљивих или муљевитих
материја (пливајући предмети, амбалажа, делови хране, тешки метали, разна уља и
течности за моторе и сл.), ради обезбеђења и одржавања II. класе воде у каналу, односно
крајњем реципијенту. Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне и сл.), чији
квалитет одговара II. класи воде могу се без пречишћавања упуштати у мелиорациони
канал. Изливи атмосферских вода морају бити изведени на одређен начин како би се
спречило деградирање и нарушавање стабилност и косина канала.
Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру
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Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко
водомерног шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 м иза регулационе линије, у
складу са условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети изградњу
противпожарне хидрантске мреже.
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа.
Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода. До
изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња водонепропусних
бетонских септичких јама на мин. 3,0 м од свих објеката и границе парцеле.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања
упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар парцеле. Отпадне воде
настале као резултат технолошког процеса, пре упуштања у насељски канализациони
систем обавезно пречистити путем примарног пречишћавања унутар самог комплекса. Све
зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и
брзоталоживих примеса.

5.3. EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
Насеље Мали Иђош се снабдева електричном енергијом преко 20kV извода “КЕЛТА”
и “Мали Иђош” из ТС 110/20kV “Бачка Топола2” и из ТС “Мали Иђош” 35/100kV преко 10kV
извода.
Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално
по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката.
Градиће се углавном монтажно бетонске, зидане и стубне трансформаторске
станице.
Највећи број трансформаторских станица градиће се у радним зонама и деловима
где је планирано становање.
Који тип трансформаторске станице (стубна, монтажно - бетонска, компактна, зидана
или узидана) ће бити усвојен за изградњу, пресудно ће зависити од типа средњенапонске
мреже на коју ће се нова трансформаторска станица прикључити.
Планирана нисконапонска електроенергетска мрежа ће бити углавном надземна на
бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима, а високонапонска подземна унутар
грађевинског подручја. У деловима насеља где је планирано вишепородично становање,
радне зоне, централни садржаји и спортско-рекреативне површине мрежа ће се у
потпуности каблирати, а трасе каблова планирају се обострано дуж улица.
Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће
мреже у складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и
електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне или
подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа.
Надземна нисконапонска мрежа ће бити формирана монтирањем нисконапонских
проводника самоносивог кабловског снопа (или проводника типа Ал/Че) на претходно
постављеним типским стубовима нисконапонске мреже или мешовитог вода. Овај тип
нисконапонске мреже градити на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних
коридора.
Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних
нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија
са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских
прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на
слободностојећа армирано - бетонска постоља на јавним површинама у путним појасевима
саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих
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ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински елементи буду градили на
регулационим линијама парцела.
У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је
постојећу надземну мрежу продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну
мрежу продужавати одговарајућом подземном мрежом.
Изградњу нове нисконапонске мреже и подземних нисконапонских водова, мора
пратити и изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских станица и пратеће
средњенапонске мреже.
Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је
електроенергетска мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа
надземна, светиљке за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске
мреже. Мрежу јавног осветљења дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у делу
насеља са централним садржајем поставити расветна тела на украсне канделабре.
Мрежу јавног осветљења реконструисати, тј. градити нову, у складу са новим
технологијама развоја расветних тела и захтевима енергетске ефикасности.
У наредном периоду потребно је део електричне енергије, произведен из
конвенционалних извора, супституисати енергијом из неконвенционалних извора - извора
обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске
ефикасности потребно је применити мере, како у производним објектима, преносној и
дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у секторима потрошње,
тј. крајњих корисника енергетских услуга.
5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
- Електроенергетска мрежа у насељу ће бити надземна, грађена на бетонским и
гвоздено решеткастим стубовима, а по потреби се може градити и подземно, у складу са
условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
Правила за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже
- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 кV до
400 кV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
- Стубове надземног вода градити као слободностојеће;
- Стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 м од саобраћајница;
- Висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 м;
- Подземну електроенергетску мрежу дистрибутивног система електричне енергије
градити у уличним коридорима, мин. 0,5 м од локалне саобраћајнице;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и електронских
комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 м, односно 1,0 м за каблове
напона преко 10 кV;
- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања
треба да буде око 90°;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад ЕК, сем при
укрштању, при чему мин. вертикално растојање мора бити 0,5 м;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од
0,5 м;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 м, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 м.
Правила за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV
- Дистрибутивне трансформаторске станице за 20/0,4 kV напонски пренос у уличном
коридору градити као монтажно-бетонске, компактне или стубне, а на осталим површинама
типа стубне, монтажно-бетонске, компактне, зидане или узидане, у складу са важећим
законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије;
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- Минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да
буде 3,0 м;
-Mонтажно-бетонске и компактне трансформаторске станице ће се градити као
слободностојећи објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором
називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до
16 нисконапонских извода);
- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор
правоугаоног облика минималних димензија 5,8 м х 6,3 м за изградњу једноструке, а 7,1 х
6,3 м за изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским
приступом са једне дуже и једне краће стране;
- За стубне трансформаторске станице предвидети простор правоугаоног облика
минималних димензија 4,2 х 2,75 м, за постављање стуба за трансформаторску станицу;
- Поред објеката трансформаторских станица на јавним површинама обавезно
предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за
регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења;
- Напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места
прикључења, по условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне
енергије.
Правила за реконструкцију постојеће електроенергетске мреже
- Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа вршиће се на основу овог
Плана и услова надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, проводника или
уређаја и опреме за уземљење и заштиту, као и трансформацију напона, поштујући
постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 kV.
Правила за изградњу јавног осветљења
- Светиљке за осветљење саобраћајница у зони централних садржаја, радним
зонама, спортско-рекреативним и парковским површинама и зони вишепородичног
становања поставити на стубове расвете и декоративне канделабре поред саобраћајница и
пешачких стаза;
- У осталим зонама расветна тела поставити на стубове електроенергетске мреже;
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима
енергетске ефикасности.
Зона заштите електроенергетских водова и објеката
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње
фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:
- за голе проводнике 10 м;
- за слабо изоловане проводнике 4 м;
- за самоносеће кабловске снопове 1 м;
2) за напонски ниво 35 kV, 15 м;
3) за напонски ниво 110 kV, 25 м.
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала
и износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 м;
2) за напонски ниво 110 kV, 2 м;
3) за напонски ниво изнад 110 kV, 3 м.
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 м;
2) за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 м.
- Свака градња у близини 110 kV далековода условљена је Законом о енергетици,
Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист
СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким
нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени
лист СФРЈ“, број 4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљење
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број
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61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења са припадајућим правилницима, СРПС
N.CO.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СФРЈ“,
број 68/86), СРПС N.CO.101 Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења -Заштита од опасности („Службени лист СФРЈ“, број 68/86),
као и СРПС N.CO.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја
електроенергетских постројења – Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ“, број 68/86).
У случају градње у близини или испод далековода у заштитном појасу далековода
потребна је сагласност ЈП „Електромрежа Србије“ при чему важе следећи услови:
- Сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да
изради, у коме je дат тачан однос далековода и објеката чија je изградња планирана, уз
задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација
која je овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет
инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити
за температуру проводника од +80°С, у складу са техничким упутством ЈП EMC ТУ-ДВ- 04.
За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода који се
достављају на захтев инвеститора и податке добијене на терену геодетским снимањем који
се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном
власништву ЈП „Електромрежа Србије“), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату се морају приказати и евентуални радови који су потребни да би се
међусобни однос ускладио са прописима.
- Елаборатом мора бити обрађена комплетна градња свих објеката (стамбених
објеката, саобраћајница, јавног осветљења и друго), нивелација терена, уређење простора,
изградња пратећих садржаја и друго.
- Елаборатом морају бити прорачунате и вредности нивоа електромагнетног поља и
извршена провера њихове усклађености са законском регулативом. У случају добијања
вредности које су приближне граничним вредностима препорука je да се достави извештај
мерења нивоа електромагнетног поља од стране овлашћене лабораторије за испитивање
нејонизујућег зрачења која je овлашћена од стране Акредитационог тела Србије за поменута
испитивања и тиме додатно провери да ли je задовољен Законом о заштити од
нејонизујућих зрачења и одговарајући подзаконски акти.
Претходно наведени услови важе приликом израде:
а) Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
далековода.
Заштитни појас далековода, према члану 218. Закона о енергетици износи 25 м са
обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.
Напомена: У случају да се планира постављање стубова расвете у заштитном појасу
далековода, потребно је исте уважити при изради Елабората.
б) Елабората утицаја далековода на планиране објекте од електропроводног
материјала.
Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно je
анализирати на максималној удаљености до 1000 м од осе далековода.
ц) Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове.
Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и у зависности од
насељености подручја, потребно je анализирати на максималној удаљености до 3000 м од
осе далековода.
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са
пратећом инфраструктуром потребно je да се:
- приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања
међусобних права и обавеза између ЈП „Електромрежа Србије“ и свих релевантних правних
субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са
Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи;
- о трошку инвеститора планираних објеката, a на бази пројектних задатака усвојених
на Стручном савету ЈП „Електромрежа Србије“, уради техничка документација за адаптацију
или реконструкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије“ на сагласност;
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- евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих
колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на
планираним објектима у непосредној близини далековода, о трошку Инвеститора
планираних објеката.
Препорука je да се било који објекат, планира ван заштитног појаса далековода, како
би се избегла израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном
појасу и евентуална адаптација или реконструкција далековода.
Такође, препорука је да минимално растојање планираних објеката, пратеће
инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода напонског нивоа 110 kV
буде 10 м, што не искључује потребу за израдом Елабората.
Остали општи технички услови и препоруке су:
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена,
земљаних радова и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угрозити
статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
- Приликом експлоатације објекта, потребно је придржавати се свих мера
безбедности и здравља на раду, а посебно сигурносних растојања до проводника под
напоном - препоручено 5,0 м за далеководе 110 kV, у супротном потребно је благовремено
затражити искључење далековода.
- Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде
приближи мање од 5,0 м од проводника далековода напонског преноса 110 kV.
- Да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и
инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 10 м.
- Испод и у близини далековода не сме се садити високо дрвеће које се својим
растом може приближити на мање од 5 м од проводника далековода напонског нивоа 110 kV
и 6 м у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV, као и у случају пада
дрвета.
- Да се избегава коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико постоји
могућност, да се млаз воде приближи на мање од 5 м од проводника далековода напонског
нивоа 110 kV и на мање од 6 м од проводника далековода напонског нивоа 220 kV.
Хидранти морају бити постављени на растојању већем од 35 м од осе далековода.
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге
прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални
делови (ограде и друго) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о
изједначењу потенцијала.
- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу
далековода.
Правила за изградњу енергетско-комуналну - енергетских производних објеката
(соларне електране, електране на биогас, биогориво и др, геотермалну енергију и др.)
Енергетски производни објекти и (који користе биомасу, биогас, геотермалну, соларну
енергију и др.) капацитета мањих од 10 MVA, који ће се прикључивати на јавну
електроенергетску мрежу према условима надлежног оператора дистрибутивног система
електричне енергије, или користитити за сопствене потребе, могу се градити у блоку који је
намењен енергетско комуналној инфраструктури или у радним комплексима у насељу.
Поред енергетских производних објектата могу се градити и садржаји у функцији
енергетског производног објекта: објекат који производи енергију (топлотну, електричну),
соларни колектори, трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат,
средњенапонски подземни водови.
- Комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта.
- Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача.
Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији
производног енергетског објекта каблирати.
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Највећи дозвољени индекс заузетости, односно изграђености парцеле за енергетске
производне објекте и садржаје, дефинисан је Планом у општим условима грађења за радне
зоне.
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
- За прикључење објеката на најближу постојећу подземну или надземну мрежу
дистрибутивног електроенергетског система потребно је изградити прикључак, подземни
или надземни, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ);
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради
објекат, према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;
- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW
прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из
трансформаторске станице;
За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење
ће се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле;
- Уколико је захтевана максимална једновремена снага до 150 kW, за више
локацијски блиских или суседних објеката у оквиру радних садржаја, прикључење таквих
купаца електричне енергије обезбедиће се изградњом дистрибутивних трансформаторских
станица на јавној површини. Потребан број трансформаторских станица ће зависити од
броја купаца и захтеване максималне једновремене снаге.

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
На простору обухвата плана изграђени су следећи гасоводи са пратећим објектима
(ГМРС-главне мерно регулационе станице, МРС-мерно регулационе станице): разводни
гасовод ; прикључни гасовод; - гасна мрежа средњег притиска и - дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска у насељу.
Са аспекта експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и
хидрогеотермалнх вода), предметни простор потребно је планирати за истражне бушотине
НИС-НАФТАГАСА, јер посматрани простор северне Бачке спада у одобрени истражни
простор НИС-НАФТАГАСА на основу Решења Покрајинског секретаријата за рударство и
минералне сировине истражни простор број 5069.
Сходно томе на овом простору би требало дозволити истражне радове НИСНАФТАГАСА у сагласности са датим површинама и динамиком реализације истраживања.
Евентуална изградња објеката који прате експлоатацију хидрогеотермалнх вода,
нафте и гаса (сабирни системи, приступни путеви и сл.), вршиће се на овом истражном,
односно експлоатационом простору.
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
Приликом израде Плана потребно je придржавати се следећих услова:
За гасоводе високог притиска и ГМРС поштовати услове који су дати у "Правилнику
о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за
међународни транспорт" („Службени лист CP“, број 37/2013) и интерним техничким
правилима ЈП „Србијагас“-а.
У појасу ширине 30 м на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено je градити
зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим
je гасовод изграђен и без обзира на то у који je разред појас цевовода сврстан.
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У појасу ширине од 5 м на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода,
забрањено je садити биље чији корени досежу дубину већу од 1 м односно за које je
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 м.
У том појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално бити проходан за
приступ тешких возила у случају интервенција на гасоводу.
Aко гасовод пролази близу других објеката или je паралелан с тим објектима,
одстојање не сме бити:
- мање од 5 м од регионалних и локалних путева, рачунајући од спољне ивице путног
појаса;
- мање од 10 м од магистралних путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;
мање од 20 м од ауто-путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;
- мање од 20 м од железничке пруге, рачунајући од границе пружног појаса;
- мање од 30 м од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног
појаса, односно од границе пружног појаса, осим ако je цевовод постављен на друмски или
железнички мост;
- мање од 15 м од индустријских колосека, рачунајући од осе крајњег колосека;
- мање од 50 цм од других подземних инсталација и мелиорационих објеката,
рачунајући од спољне ивице цевовода до спољне ивице инсталације или објекта и
- мање од 10 м од регулисаних водотока и канала, рачунајући од ножице насипа.
Ако цевовод пролази близу нерегулисаних водотока, бунара, извора и изворишних
подручја, као и ако je паралелан са водотоцима, потребно je прибавити сагласност од
организација и органа надлежних за послове водопривреде, a ако пролази близу
електроенергетских постројења и водова, одстојање мора бити у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим српским стандардима.
Изградња прелаза гасовода преко железничке пруге и железничког моста није
дозвољена, осим у изузетним случајевима, у којима се мора прибавити посебна сагласност
од надлежних органа или организација удруженог рада које управљају пругом или мостом.
Aко се цевовод поставља испод саобраћајнице бушењем рова испод те
саобраћајнице, мора се употребити заштитна цев одговарајуће чврстоће и пречника који je
најмање за 100 мм већи од спољашњег пречника цевовода.
Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити
већа од ширине коловоза за пo 1 м с једне и с друге стране, рачунајући од спољне ивице
путног појаса, a код железничке пруге дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине
пруге за пo 5 м и с једне и с друге стране, рачунајући од осе крајњег колосека, односно за пo
1 м, рачунајући од ножице насипа.
Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се
прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које je могуће на том делу
саобраћајнице.
Цевовод се у заштитну цев мора извући тако да се не оштети његова антикорозивна
изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима ради спровођења катодне
заштите.
Крајеви заштитне цеви морају бити заптивени.
У заштитну цев, на једном крају или на оба краја мора се уградити контролна цев
пречника најмање 50 мм, ради контролисања евентуалног пропуштања raca у међупростор
заштитне цеви и гасовода.
Контролне цеви цевовода морају бити извучене изван путног појаса на одстојању
најмање 5 м од ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса - на одстојању
најмање 10 м од осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле и постављеним на
висину од 2 м изнад површине тла.
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између
осе цевовода и осе препреке мора да износи између 60° и 90°.
Изузетно, зграде намењене за становање или боравак људи могу се градити у појасу
ужем од 30 м ако je градња већ била предвиђена урбанистичким планом пре пројектовања
гасовода и ако се примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене
зграде од гасовода мора бити, и то:
- за пречник гасовода до 125 mm - 10 м;
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- за пречник гасовода од 125 mm до 300 mm - 15 м;
- за пречник гасовода од 300 mm до 500 mm - 20 м и
- за пречник гасовода већи од 500 mm - 30 м.
Сва постројења и уређаји на гасоводу морају бити изведени према условима
наведеним у табели:
ГАСНИ ОБЈЕКТИ
<МРС, МС,РС и ППС

Компресорс
ке станице

Блокадни
вентили са
издувом

Чистачке
станице

Зидане или монтажне

На отвореном
или под
надстрешниц
ом

≤ 30.000 м³/х <30.000 м³/х

За све
капацитете

-

-

-

Грађевински и други објекти

Стамбене и пословне зграде

15

25

30

100

30

30

Производне фабричке зграде и
радионице

15

25

30

100

30

30

Скалдишта запаљиве течности

15

25

30

100

30

30

Електрични водови
(неизоловани надземни)
Трафо станице

За све случајеве: висине далековода +3m
30

30

30

30

30

30

Железничке пруге и објекти

30

30

30

30

30

30

Индустријски колосеци

15

15

25

25

15

15

Ауто-путеви

30

30

30

30

30

30

Магистрални путеви

20

20

30

20

30

20

Регионални и локални путеви

10

10

10

10

10

10

Остали путеви

6

10

10

10

15

10

Водотоци

5

5

5

20

5

5

Шеталишта и паркиралишта

10

15

20

15

30

30

Остали гражевински објекти

10

15

20

30

15

15

За гасоводе средњег притиска и МРС поштовати услове који су дати у: „Упутству о
условима и начину прикључења на градску гасну мрежу" („Службени лист општине Нови
Сад“, број 15/1990) и интерним техничким правилима ЈП „Србијагас“-а.
Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима je 0,8 м. Изузетно дубина укопавања може
бити минимално 0,6 м, али на деоницама краћим од 50 м и на местима где нема опасности
од великих оптерећења;
- при уздужном вођењу гасовода у коловозу je 1,3 м;
- при укрштању са улицама је 1,3 м и
- на обрадивим површинама je 1,0 м.
Удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне
нисконапонске и ПТТ мреже, мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не
мања од 0,5 м слободног размака.
Минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице
темеља објекта je:
- 1,0 м за гасоводе притиска од 2-4 bar и
- 3,0 м за гасоводе притиска 7-13 bar.
Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 0,5 м за гасоводе од 2-4 bar и 1 м
за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава
стабилност објекта.
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Када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег
реда, његово растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора
бити минимално 0,5 м.
Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода
средњег притиска са другим подземним инсталацијама je:
Паралелено вођење (м)

Укрштање (м)

Нафтовод, продуктовод

0,8

0,3

гасовод

0,5

0,3

водовод

0,5

0,3

Вреловод или топловод

0,7

0,3

Каналиазција од бет. цеви

0,7

0,3

ПТТ инсталација

0,6

0,3

ТВ и комуникациони кабели

0,5

0,3

Високонапонски водови

0,5

0,5

Нисконапонски водови

0,5

0,3

Вишегодишње дрвенасто растиње

1,0

не

шахтови

0,3

не

Минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са
жељезничком пругом и индустријским колосеком износи 1,5 м, рачунајући од горње ивице
прага и 1 м испод пратећег продужног јарка. Није дозвољено укрштање са пругом испод
скретница.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод
се no правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и
осе гасовода може бити од 60° до 90°.
При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити
ван подручја или зоне објекта мин. 1,0 м са сваке стране. Крајеви заштитне цеви морају бити
херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20 м морају имати једну одзрачну цев ДН50,
a цеви дуже од 20 м две одзрачне цеви ДН50, постављене на крајевима заштитне цеви.
Одзрачне цеви се изводе на површини земље у виду надземне луле висине 2 м.
При укрштању гасовода са жељезничком пругом крајеви заштитне цеви морају бити
изведени најмање 5 м од ближе шине, односно крајеви заштитне цеви морају бити изведени
1 м од спољне ивице одводног канала (јарка) или ножице насипа.
Називна величина заштитне цеви мора бити таква да je размак између спољашње
ивице заштитне цеви најмање 50 мм. Дебљина зида се одређује прорачуном.
Мерно-регулационе станице (МРС) се пo правилу смештају у засебне објекте или
металне ормане на посебним темељима. Растојања од других објеката су:
Улазни притисак до 7 бар

Уалзни притисак од 7 до
13 бар

До зграда и других објеката

10 м

15 м

До железничких пруга

10 м

15 м

До пута (од ивица)

5м

8м

До недземних електричних водова

1,5 пута висина стуба

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом
врстом ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 м. Ограда мора
бити висока најмање 2 м.
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Мерно-регулациону станицу урадити према „Интерним техничким правилима за
пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас“ из
Октобра 2009. године.
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода ниског притиска износи 0,6-1,0 м, у
зависности од услова терена. Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 м, под
условом да се предузму додатне техничке мере заштите.
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода ниског притиска са подземним
водовима, минимално светло растојање износи 0,4 м, a у изузетним случајевима може бити
најмање 0,2 м. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално
светло растојање износи 0,2 м, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 м.
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода ниског притиска при
укрштању са путевима и улицама је 1,0 м. Забрањено је изнад гасовода градити, као и
постављати привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
Приликом извођења било каквих радова потребно je да се радни појас формира тако
да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен.
Забрањено je изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне,
покретне и непокретне објекте.
У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се
поправити о трошку инвеститора.
Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се
вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијагас“ или локалног дистрибутера
за гас који је власник гасоводне инсталације.
Гасовод ниског притиска се води подземно и надземно. Када се гасовод води
подземно дубина полагања гасовода је минимално 0,8 м. Локација ровова треба да је у
зеленом појасу између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског
канала. На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара,
бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на
дубини 1,0 м од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж трупа пута, уз
посебне мере заштите од механичких и других оштећења.
Трасе ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа
задовољи минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре. Вредности минималних дозвољених растојања у односу на укопане
инсталације су:
Минимална дозвољена растојања

укрштање

паралелно
вођење

водовод, канализација

0,5 м

1,0 м

ниско напонски електро каблови

0,5 м

0,5 м

телефонски каблови

0,3 м

1,0 м

технолошка канализација

0,5 м

1,0 м

бетонски шахтови и канали

0,5 м

1,0 м

железничка пруга и индустријски колосек

1,5 м

5,0 м

високо зеленило

-

1,5 м

темељ грађевинских објеката

-

1,0 м

општински путеви и улице

1,0 м

0,5 м

државни путеви првог и другог реда

1,3 м

1,0 м

-

5,0 м

бензинске пумпе

Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није потребно.
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При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви или подземног
пролаза.
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.
Надземно полагање дистрибутивног гасовода се врши само изузетно, уз посебну заштиту од
механичких, температурних и утицаја стварања кондензата.
Удаљеност укопаних стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 м.
Бушотине
Удаљеност од бушотине од заштитног појаса канала, железнице, далековода опште
намене, јавних објеката и стамбених зграда износи најмање две висине торња бушотине.
Од ивице појаса аутопута и путева првог и другог реда, удаљеност осе бушотине
мора износити најмање 30 м, а од других јавних саобраћајница, шумских и пољских путева
најмање 15 м.
Објекти за експлоатацију нафте, земних гасова и слојне воде не смеју бити удаљени
мање од 30 м од ивице јавних објеката и стамбених зграда и 10 м од ивице појаса јавних
саобраћајница и заштитног појаса далековода и телефонских линија.
Удаљеност осе бушотине од шума, одређује се зависно од поднебља, подручја,
конфигурације терена и врста шуме.
Да у појасу ширине минимум од 30 м мерено од осе бушотине буде слободног
простора за могућност лоцирања и изградње хидротермалног система на бушотини.
Удаљеност бушотина рачуна се од средишта осе бушотине а код осталих објеката и
постројења од најистакнутијег дела у правцу мерења.
У случају изградње објеката од стране будућих инвеститора који би градили своје
објекте у близини НИС-Нафтагасових објеката потребно је да набаве сагласност од НИСНафтагаса.
Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Нови потрошачи природног гаса могу се прикључити на постојећу гасну мрежу према
условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас.
5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
Постојеће поштанске јединице ће задовољити потребе квалитетног одвијања
поштанског саобраћаја и у наредном планском периоду.
Спојни путеви ка крајњим централама оствариваће се оптичким каблом. Оптички
кабл, као будући основни вид преноса у међумесним мрежама, потребно је увести и у
локалне везе, тј. у све нивое преноса.
Месна електронска комуникациона мрежа ће бити каблирана, а по потреби се може
градити и надземно.
Где то потребе налажу, месну ЕК мрежу градити обострано дуж улица. У склопу
планираних стамбених блокова и стамбено-пословних блокова изградити нове трасе
кабловске ЕК канализације за повезивање на постојећу ЕК мрежу.
У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање ЕК
чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима, повећање броја телефонских
претплатника кроз даљу децентрализацију ЕК мрежа.
Поред постављања нових електронских комуникационих уређаја и проширења
постојећих који су лоцирани у објектима у власништву или закупу оператера, планира се и
даље постављање мултисервисних платформи, као и друге електронске комуникационе
опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације електронске комуникационе
мреже. Локација уличног кабинета ће бити на јавној површини, а нове локације ће бити
условљене планираном изградњом објеката корисника на самом подручју и биће

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 177.

дефинисане када постојећа електронска комуникациона инфраструктура не буде могла да
задовољи потребе корисника.
У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским
прикључцима и обезбеђења нових услуга претплатницима приступну мрежу градити
применом приступних претплатничких концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни
чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички приступни мултиплексер).
Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са централном локацијом или међусобно,
планирати оптичким кабловима.
Нове концентрације планирати у свим новоформираним индустријским зонама, у
новим стамбеним деловима насељима.
У оквиру децентрализације транспортне мреже планира се међусобно повезивање
свих удаљених претплатничких степена оптичким спојним кабловима у „прстенасту“
структуру, што ће додатно обезбедити квалитет, растерећење и поузданост и непрекидност
рада комплетног система веза на овом простору. Децентрализација приступне ЕК мреже
подразумева скраћење претплатничке петље по бакарним кабловима и даљу изградњу
оптичких каблова у оквиру приступне мреже што ближе корисницима. Полазећи од
постојећег стања, транспортна мрежа ће се градити фазно, уз максимално коришћење
расположивих ресурса и у случајевима када је неопходно, реализацијом привремених
техничких решења, која ће се временом уклапати у циљну архитектуру ЕК мреже.
Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку
повезивањем правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и осталих
претплатника у циљу потпуне дигитализације система и могућности пружања
најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, мултимедијални
сервиси и сл.). Полагање оптичких каблова планирати и до базних станица мобилне
телефоније.
Сви потребни будући оптички каблови полагаће се у већ постојеће и планиране
резервне цеви ø40 мм које се полажу приликом изградње приступних мрежа и у постојећу
кабловску канализацију.
Тамо где је то економски и временски исплативо користити бежичну, радио
технологију.
У наредном планском периоду развој мобилних комуникација засниваће се на
примени
најсавременијих
телекомуникационих
технологија,
у
циљу
пружања
најсавременијих услуга и сервиса, у складу са Европским стандардима. У наредном периоду
постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће инсталирати комутационоуправљачке центре на локацијама које омогућавају оптимално повезивање са фиксном ЕК
мрежом на подручју Плана. На истом подручју базне станице, мобилна телефонија ће се
проширивати у складу са плановима развоја оператера мобилних комуникација. Због брзог
развоја технологије мобилних комуникација планиране радио-базне станице (РБС) дате су
оријентационо са преферентним зонама пречника око 200 м, a тачне локације биће
одређене када се укаже потреба за грађењем истих, уз сагласност надлежне службе
локалне самоуправе и услова за грађење дефинисаним овим Планом.
За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контролора радио
базних станица, користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио
релејне станице ће бити на локацијама базних радио станица.
Уређаји РБС и радио релејних станица биће инсталирани у постојећим објектима уз
минималне адаптације, на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта)
или на земљи (контејнерска варијанта). Антене базних радио станица и радио релејних
станица ће бити монтиране на типским носачима, који се фиксирају за постојеће
грађевинске објекте, или на посебним слободностојећим антенским стубовима.
Кабловски дистрибутивни систем је вишенаменски, широкопојасни ЕК систем
намењен како дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних,
инерактивних, двосмерних сервиса корисницима. Савремени КДС је комплексна целина која
подразумева коришћење најновијих технолошких решења у погледу опреме у станицама и
дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже и планира се у целом насељу.
5.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
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Телекомуникациона мрежа (ТТ) обухвата све врсте каблова који се користе за
потребе телекомуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.).
Услови грађења бежичне ТТ мреже (РР) и припадајућих објеката:
Објекти
за
смештај
телекомуникационих
уређаја
фиксне,
мобилне
телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио
станица, радио релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у
оквиру објекта, на слободном простору, у зонама привредне делатности, у објекту у
оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника;
Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити ван
централних зона, у привредним зонама и ободима насеља и атару;
Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или
монтажни;
Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени;
Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;
До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са
антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3 м до најближе јавне
саобраћајнице;
Слободне површине комплекса озеленити.
Надземна мрежа електронских комуникација:
По потреби за мање капацитете (салаше, викенд зоне и др.), разводна мрежа се
може електронских комуникација градити и надземно постављањем на стубове;
Мин. висина најнижих каблова треба да буде 6,0 m од тла.
За потребе удаљених корисника, ван насеља, може се градити бежична (РР) мрежа
електронских комуникација.
За све радио релејне коридоре потребно је израдити Елаборате заштите слободних
радио релејних коридора.
Смернице за изградњу електронских комуникација у грађевинским подручјима
насеља:
ТТ мрежу градити у коридорима саобраћајница;
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 м;
ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња
мин 1,5 м) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 м од саобраћајница или
пешачких стаза.
При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV
најмање растојање мора бити 0,50 м и 1,0 м за каблове напона преко 10 кV. При
укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити
0,50 м, а угао укрштања око 90;
При укрштању телекомуникациног кабла са цевоводом гасовода, водовода,
канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,30 м;
При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом
гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање
0,50 м.
При укрштању саобраћјаницама каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а
угао укрштања треба да буде 90º
Целокупну КДС мрежу градити у складу са важећим законским прописима.
КДС мрежу у потпуности градити подземно.
Дубина полагања каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,80 м, а на
међумесним релацијама 1,2 м.
Мрежу КДС полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог
растиња минимум 1,5 м) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 м од
саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи
каблове КДС полагати испод пешачких стаза.
Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже
и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних
станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објеката, на
слободном простору, на грађевинској парцели породичног становања, у зонама
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привредне делатности у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса
појединачних корисника.
Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или
монтажни или смештени на стубу;
комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен;
до комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са
антенама обезбедити приступни пут минималне ширине 3 м до најближе јавне
саобраћајнице;
слободна површина комплекса се мора озеленити;
Антене се могу постављати и на постојеће више објекте (водоторњеве, димњаке,
силосе, кров зграде)
Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и
уређаја (ИПАН):
- ИПАН уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и
осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних
површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру,
или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са обезбеђеним
приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну
инфраструктуру.
Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
У циљу обезбеђења потребе за новим ЕК прикључцима и преласка на нову
технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за
смештај ЕК опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини.
5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
5.6.1. Зелене површине јавног коришћења
Паркови
Парк од свих зелених површина има највећи ефекат остварења функција
побољшања микроклимата и организације одмора и рекреације становништва. То је зелена
површина, која композиционо чини целину, у којој мрежа парковских путева и стаза повезује
остале композиоционе елементе: пољане, платое са местима за одмор, игру деце и забаву,
рекреацију. У том смислу треба уредити постојеће парковске површине, као и планирани
спомен-парк.
Зонирањем површина могу се издвојити следеће функционалне зоне од укупне
површине парка:
- миран одмор и шетња;
- рекреација (трим стазе, справе за вежбање и мањи спортски терени);
- дечија игралишта (за предшколски узраст).
У оквиру парковске површине не могу се градити објекти чија је функција супротна
основној функцији парка.
У укупном билансу парка алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-20% површине.
Парк опремити вртно-архитектонским елементима и уредити у вртно-пејсажном или
мешовитом стилу. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом.
Скверови и друге јавне зелене површине
Основне елементе сквера треба да чине платои, стазе и различите категорије
засада.
Стазе и платои треба да чине до 35% територије сквера, зелене површине 60-65%
(од тога цветњаци 2-4%), а објекти 0-5% од укупне површине. Значајни садржаји сквера су
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различити урбано-архитектонски елементи: справе за игру деце, урбани мобилијар,
елементи спољног осветљења и др.
Улично зеленило
Основни задатак ових зелених површина је да изолују пешачке токове и ободне
зграде од колског саобраћаја и створе повољне санитарно-хигијенске и микроклиматске
услове и повећају естетске квалитете градског пејсажа.
Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под зеленилом. У свим
улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила треба формирати једностране
или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је
формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да ирина
зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 м. Ради безбедности
саобраћаја дрвеће садити на мин. 2,0 м од ивице коловоза, а шибље на мин. 2,0 м од ивице
зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да буде минимум 1 м, а у зависности од
избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 м, а у зависности од
врсте креће се од 5,0-15,0 м.
Композициони принципи озелењавања улица треба да стварају максималне
погодности за кретање возила и пешака, као и заштиту станова од буке и атмосферских
гасова.
Неопходно је стварати и повољније услове за сагледавање пејсажа у току кретања.
За сваку улицу, у којој не постоје дрвореди, изабрати по једну врсту дрвећа (липа,
дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При избору
врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке
особине), буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност
тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови).
Постојеће дрвореде неговати и заштитити. При формирању заштитног и линијског
зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним путевима.
5.6.2. Зелене површине ограниченог коришћења
Спортско-рекреативне површине
Спортско-рекреативне површине подразумевају организовање пасивног и активног
одмора и рекреације. Зеленило спортско-рекреативних површина треба да чини 40-50% од
укупне површине комплекса и треба да буде решено у пејзажном стилу, а уз Кривају као
парк-шума. Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро
повезане са осталим деловима насеља. Зеленило спортско-рекреативних површина треба
да буде распоређено тако да створи сенку на јужним експозицијама.
Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-хигијенска и
друштвено-социјална.
Зелене површине комплекса школа и предшколских установа
При решавању слободног простора школског комплекса, треба задовољити две
основне функције: санитарно-хигијенску и фискултурно-рекреативну. За наше нормативе
величина школског дворишта треба да буде од 25-35 м2 по ученику.
Најчешћи облик у решавању уређења школског дворишта је комбинација
геометријског и пејзажног стила. Основне површине које школско двориште треба да
обухвата сем објеката су: отворене површине за физичку културу, економско двориште,
школски врт и слободне зелене површине.
Зелене површине треба да чине 40-50% школског комплекса и најчешће се
постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних
саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк,
састављен од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 181.

микроклиматске услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних
саобраћајница.
Зелене површине испред саме зграде школе треба да су потчињене архитектури и
декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа. При
избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и, што је веома
важно, да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно разноврстан
да би ученике упознао са биљним богатством. У исте сврхе треба формирати школски врт,
који треба да се састоји из повртњака, цветињака, дендро- врта, воћњака, по могућности и
тераријума.
Предшколска установа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да
задовољи здравствено-хигијенске услове. Потребно је предвидети величину отвореног
простора од 10-15 м2 по детету. У оквиру ових површина потребно је предвидети терене за
игру деце (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање, трим стазу), простор у који
се постављају справе са пешчаником, а по могућности и „градилиште“ за децу и башту за
гајење цвећа и поврћа. Зелене површине треба да буду уређене на исти начин као и зелене
површине школског комплекса.
Постојеће комплексе уредити према овом концепту, у складу са просторним
могућностима.
Зелене површине радних комплекса и радних комплекса са становањем
Зелене површине радних комплекса
Зеленило радних комплекса представља саставни део насељског система зеленила.
Главне функције ових зелених површина су стварање повољног микроклимата, заштита од
прашине и гасова, као и стварање слободних простора за краћи одмор радника. Зеленило
треба формирати унутар радних садржаја, тако да заузима мин. 30% површине
парцеле/комплекса. У оквиру овог процента треба формирати заштитно зеленило ободом
комплекса.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове,
дим и прашину.
У зони радних садржаја зеленило треба да омогући изолацију главних
административних и јавних објеката, као и главних пешачких праваца и да створи одређену
просторну композицију у комплексу, да одвоји платое за миран одмор и сл.
Зелене површине радних комплекса са становањем
Зелене површине у оквиру радних комплекса са становањем треба да чине мин. 30%.
Треба обезбедити хигијенске услове становања и рада формирањем заштитног зеленила
око радних садржаја уз примену аутохтоних лишћарских врстa. У делу парцеле где су
смештени пословни објекти и они намењени становању, могуће је коришћење декоративних
дендролошких врста, укључујући и четинарске.
Зелене површине у оквиру становања
Зелене површине у оквиру вишепородичног становања
У оквиру мешовитог (породичног и вишепородичног) становања, неопходно је
обезбедити мин. 30% зелених површина, у оквиру којих треба обезбедити просторе за
миран одмор, изграђена дечија игралишта и травњаке за игру и одмор.
Такође, треба предвидети простор за контејнере и обезбедити довољно површина за
паркирање возила. Основна улога ових површина је побољшање животне средине, односно
микроклиме, одмор и рекреација. Ове зелене површине треба повезивати са осталим
категоријама насељског зеленила у јединствен систем, а пешачким стазама остварити
најкраће правце ка околним садржајима.
Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља, где је
однос четинара и лишћара 1:3, а 2-2,5% површина треба да је под цветњацима. Травне
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површине у оквиру блока је потребно реконструисати и прилагодити одмору, игри и
рекреацији.
Зелене површине у оквиру породичног становања
У укупном билансу површина под зеленилом, ова категорија зеленила има великог
удела, јер претежна намена у насељу је управо породично становање. Ова категорија
зеленила је важна са санитарно-хигијенског становишта, а пружа и интимније повезивање
човека са природом.
Врт око куће обезбеђује мир, хигијенске услове становања без буке и прашине и
ствара могућност активног одмора. У врту могу да постоје следеће функционалне целине:
предврт, простор намењен мирном одмору или игри деце, повртњак, воћњак и економски
део.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и
вртно-архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог
комбиновања треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине (мора
се узети у обзир и отпорност дрвећа и шибља према диму и штетним гасовима).
Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак. Проценат
озелењености грађевинских парцела треба да буде најмање 30%.
5.6.3. Зелене површине специјалне намене
Заштитно зеленило формирати уз реку Кривају и мелиорационе канале, у оквиру
комуналних површина (планирана локација за водозахват, уређај за пречишћавање
отпадних вода, насељска гробља) и на свим деградираним површинама предложеним за
рекултивацију.
Заштитно зеленило
Главна функција ових зелених површина је смањење неповољних услова
микросредине - ублажавање доминантних ветрова, смањење индустријског загађења и
неповољног дејстава саобраћаја, везивање земљишта и заштита од ерозије.
У оквиру комуналних површина и на деградираном земљишту заштитно зеленило
треба формирати од лишћарских врста (јасен, јавор, граб, багрем, црвена зова).
Уз Кривају и мелиорационе канале заштитно зеленило формирати уз обавезно
остављање инспекцијске стазе за одржавање корита реке. Избор врста за заштитно
зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима.
Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене
станишне услове.
Зелене површине гробља
Зелене површине гробља треба уредити у парковском стилу, а ободом комплекса
формирати појас заштитног зеленила (ширине 10-15,0 m). Код изразито архитектонске
концепције гробља однос површина за сахрањивање према осталим садржајима је 60:40%,
док је код пејзажне 40:60%.
Избор садног материјала треба да је такав да се избегава претерано засенчење,
околина треба да буде достојанствена и мирна, са превагом зелене боје разних нијанси. У
појасу зеленила формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу.
Треба тежити постизању јединственог обележавања гробова.
5.6.4. Услови за уређење зелених површина
Да би озелењавање насеља дало очекиване резултате у будућности нужно је:
- Поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим
Планом;
- Поштовати проценат заступљености разних категорија зеленила у зонама и
целинама основних намена у насељу;
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- За делове насеља у којима је предвиђена даља урбанистичка разрада применити
опште поставке дате овим Планом;
- У деловима насеља који се даље не разрађују урбанистичком документацијом,
озелењавање ће се спроводити према условима издатим у складу са овим Планом и
осталом техничком документацијом у складу са Законом. За озелењавање је неопходна
геодетска подлога са снимљеном хоризонталном и вертикалном представом терена и
комплетном инфраструктуром. Озелењавање ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће
садити на минималној удаљености од:
- водовода 1,5 м
- канализације 1,5 м
- електрокабла 2,0 м
- ЕК и кабловске мреже 1,5 м
- гасовода 1,5 м
- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, саднице I. класе минимум 4-5 година
старости, а учешће аутохтоних врста мин. 20% (оптимум 50%);
- Избегавати примену инвазивних врста Tоком уређења зелених површина и
подизања заштитног зеленила.
При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се,
одредбама Закона о јавним путевима, а уз водотоке Закона о водама.
6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
6.1. ПРИРОДНА И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
6.1.1. Услови заштите природних добара
Заштићена подручја на подручју насеља Мали Иђош у циљу заштите биодиверзитета
у складу са конвенцијом о биолошкој разноврсности (''Службени лист СРЈ'', Међународни
уговор бр. 11/2001) је потребно предузимати мере за спречавање ширења или уништавање
инвазивних врста. Инвазивне врсте (јасенолисни јавор, кисело дрво, багремац, западни
копривић, пенсилвански длакави јасен, трновац, петолисни бршљан, касна сремза, јапанска
флопа, сибирски брест и др.) не треба користити за озелењавање на стаништима природних
реткости.
На стаништима природних реткости се у складу са Уредбом о заштити природних
реткости (''Службени гласник РС'', бр. 50/93) уважава I. степен режима заштите где се
забрањује коришћење природних богатстава и искључују сви други облици коришћење
простора и активности, осим научних истраживања и контролисане едукације.
Коришћење простора у близини ових микролокалитета треба ускладити са потребама
опстанка природних реткости. За остатке степске вегетације, с обзиром да припадају
типовима станишта која се налазе на списку приоритетних станишта за заштиту од стране
Европске уније (директива о стаништима – Directive 92/43 EEС), потребно је формирати базу
података о стаништима природних реткости и извршити валоризацију еколошких коридора у
оквиру петогодишњег програма рада Завода за заштиту природе. Ове активности су
започете 2003. гдине.
Долина Криваје јужно од Малог Иђоша (на графичком прилогу назначена као IPA
подручје) је предвиђена за формирање заштићеног природног добра. Даља урбанистичка
разрада овог простора подразумева прибављање услова од надлежне институције.
6.1.2. Услови заштите непокретних културних добара
Унутар простора обухваћеног Планом генералне регулације утврђени су, у складу са
Законом о културним добрима, објекти који чине идентитет насеља и усмеравају његов
будући развој.
Споменици културе
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Унутар простора обухваћеног планом утврђени су, у складу са Законом о културним
добрима, простори, објекти који чине идентитет простора и усмеравају његов будући развој.
То су највреднији објекти, они који су утврђени за непокретна културна добра (НКД). За ове
објекте се утврђују следеће мере заштите:
Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених
материјала, конструктивног склопа
Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера (декоративног
модераја и сл.);
Очување или рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних
елемената и аутентичног колорита објекта;
На овим објектима се не дозвољава надоградња, али је дозвољено осавремењивање
објекта у циљу бољег коришћења, што подразумева следеће интервениције, које се морају
извести уз услове и под надзором надлежне установе заштите:
а) Увођење савремених инсталација, под условом да не нарушавају ентеријерске
вредности објекта;
б) Уређење поткровља могуће је само у постојећем габариту крова са приступом из
постојећег степенишног простора или неке друге просторије на више етаже, али само у
случају да се тиме не нарушавају изворно функционална решења објекта. Осветљење
остварити путем кровних прозора оријентисаних према дворишном простору. Уређење
подрума могуће је остварити са приступом из постојећег степенишног простора. Извршити
претходна испитивања тла и носеће конструкције објекта.
Остали објекти на парцели не подлежу режиму главног објекта, решавају се у складу
са валоризацијом, али тако да не угрозе главни објекат. Накнадно дограђени неестетски
делови грађевине и неадекватни помоћни објекти са парцеле и из окружеља се уклањају.
Дворишни простор у свему ускладити са главним објектом;
Све наведене интервенције се могу изводити искључиво према условима надлежне
установе заштите споменика културе.
Железничка станица, као део индустријског наслеђа стављена је под предходну
заштиту под бројем 6/321 дана 03.10.2012.
Археолошки локалитети
На свим наведеним налазиштима условљавају се будући грађевински захвати и
земљани радови обавезом инвеститора да обезбеди стручни археолошки надзор и
заштитна археолошка истраживања, а у зависности од значаја налазишта и систематска
ископавања.
На евидентираним археолошким налазиштима потребно је пре предузимања било
каквих земљаних радова тражити посебне услове заштите од надлежног Завода за заштиту
споменика културе. На овим локалитетима извођење грађевинских радова и изградња
инфраструктуре дозвољено је само уз претходно прибављање појединачних мера заштите и
обезбеђивање заштитних археолошких ископавања, праћења радова и одговарајуће
презентације налаза.
Мере заштите укључују археолошку контролу приликом земљаних радова и ван
наведених локација и парцела на којима су евидентирани археолошки локалитети, што
подразумева благовремено обавештавање надлежног завода за заштиту о планираним
радовима.
Заштита и уређење споменика културе подразумева заштиту споменика у
изворном, интегралном облику. Дозвољене интервенције се односе на регулацију приступа
споменику као и партерно решење заштићене зоне спомен обележја. Основна концепција
заштите непокретних културних добара заснива се на њиховом очувању, даљем
истраживању (археолошки локалитети) и адекватној презентацији.
Листа археолошких локалитета:
- Железничка станица, аварско-словенска некропола VIII-IX век
- Сатмарска некропола II-V век н.е. КО Мали Иђош кп 5524, 5522, 5177, 5176/4,
5176/5, 5176/6
- Жута јама у улици Покрајинској, рани средњи век
- Сатмарско насеље II-V н.е. КО Мали Иђош кп 3577, 3575/2
- Циглана Бачка аварска некропола VIII-IX век н.е. Мали Иђош кп 3359
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6.2. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Мере енргетске ефикасности спроводе се у складу са Законом и Правилником о
енергетској ефикасности зграда (Сл. Гласник РС, бр. 61/2011) у циљу сигурнијег
снабдевања енергијом и обезбеђењем заштите животне средине и одрживог развоја.
За постизање енергетске ефикасности урбаних целина нарочито треба обратити
пажњу на:
Климатске факторе
Облик и конфигурацију локације и парцеле
Правац и оријентацију улица
Уређење и нивелацију терена
Међусобни однос зграда
Материјализацију јавних и слободних простора
Оријентацију у односу на Сунце
Мере у односу на утицај ветра на локацију
Зеленило
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве
енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни
света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;
- омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена
или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова
и горионика, уградња нових енергетских система на пример топлотних пумпи за призводњу
топлотне енергије, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање,
замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха,
влажности и чистоће ваздуха);
- унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености).
Неки објекти, као што су историјски споменици, верски објекти, пољопривредне
зграде, могу бити изузете из примене ових мера.
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење простора.
6.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ
Општи услови и мере заштите животне средине
Делимично деградиран квалитет животне средине општине Мали Иђош захтева
примену одређених просторно-планских мера у контексту заштите животне средине и
становника предметне општине. Планом су предвиђене мере и активности у циљу санације
постојећег стања и даљег развоја насеља у складу са основним принципима одрживог
развоја.
- обезбедити довољне количине воде за пиће одговарајућег квалитета;
- изградити канализациону мрежу на територији целог насеља;
- све отпадне воде пречишћавати на постојећем савременом постројењу за
пречишћавање, и циљу постизања потребног квалитета отпадне воде, пре упуштања у
реципијент;
- извршити реконструкцију и редовно одржавање каналске мреже за одвођење
атмосферских вода;
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- унапредити микроклиматске и санитарно-хигијенске услове насеља повећањем и
повезивањем свих зелених површина у континуирани систем;
- извршити санацију и рекултивацију постојећег одлагалишта отпада;
- имплементирати међуопштински споразум који обавезује општину Мали Иђош да
отпад са територије општине одвози на саниратну депонију на територији општине
Суботица;
- изградити планирано рециклажно двориште у циљу минимизације
количина отпада које ће бити предмет коначне диспозиције на депонији у Суботици;
- вршити едукацију грађана у циљу повећања свести о значају заштите животне
средине и управљања отпадом као њеног интегралног дела и имплементирати одређене
видове селекције отпада на извору, односно у домаћинствима;
- успостављање трајних активности на изради локалног регистра извора загађивања;
- решити проблем уклањања отпада животињског порекла са територије општине у
складу са Законом о ветеринарству и пратећом законском регулативом.
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи,
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се
услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
прописано је да ће, за постојећа постројења и активности оператер прибавити дозволу
најкасније до 2020. године у складу са Програмом усклађивања појединих привредних грана
са одредбама овог закона. 2008. године донета је Уредба о утврђивању Програма динамике
подношења захтева за издавање интегрисане дозволе („Службени гласник РС“, број 108/08)
којом се утврђују рокови у оквиру којих се подносе захтеви за издавање интегрисане
дозволе, по врстама активности и постројења.
Постројења у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити
присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту:
севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и другим
подзаконским актима, као техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје
производе, користе, складиште или се њима рукује.
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може
прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о
заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о
садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину.
Посебне мере заштите животне средине
Заштита вода
Заштита вода се обезбеђује од загађивања забраном испуштања загађених вода и
свих штетних материја у воде, одобравање коришћења вода, утврђивањем заштитних зона,
планском изградњом уређаја за пречишћавање отпадних вода, контролисањем загађивања
и предузимањем одговарајућих мера.
У наредном периоду, предузеће се мере заштите ресурса пијаћих вода као
националног богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање становништва.
Код свих врста изворишта, а посебно код изворишта чије су воде намењене
водоснабдевању становништва, морају се предузети све потребне мере развоја и
превентивне заштите изворишта вода од случајног или намерног загађивања. Ово се у
првом реду односи на потребу увођења зона санитарне заштите и опште санитарно
уређење изворишта, систематску контролу и адекватну службу за реализацију постављених
циљева.
У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у
напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним
водама.
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За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког
загађивача као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да
упуштена вода задовољава II. класу квалитета воде. Грађење индустријских и других
објеката, који испуштањем штетних материја могу угрозити воду, не може се одобрити ако
нису обезбеђени технички и други услови за заштиту вода од загађивања.
Стављање акцената на решење урбаних извора показује се у овом моменту једино
оправданим, тиме се обезбеђује успешност усаглашавања акције обезбеђења питком водом
са акцијом одвођења отпадних вода и стварају услови за успешно решавање већег дела
индустријских отпадних вода са санитарним или другим загађењем, чије се третирање
омогућује на градском постројењу.
Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се могу упуштати у
реципијенте (отворене канале) с тим да се задовољавају следећи квалитет воде:
БПКб ср. дневни до 25 мг/л
ХПК до 125 мг/л
суспендоване материје до 35 мг/л
укупан Н до 15 мг/л
укупан П до 2 мг/л
масти и уља (етарски екстракт) до 0,1 мг/л
штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у водама(''СЛ.
гласник СРС'', бр. 31/82).
Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде
осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији вода
одговарају II. класи. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у канале, морају
се обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно) до траженог степена квалитета.
Обзиром на велики проблем загађења Криваје, у наредном периоду се предвиђа низ
активности на санацији загађења:
заштита вода од загађења (спречавање упуштања отпадних вода као примарни циљ)
отклањање штета на водопривредним објектима
успостављање сталног мониторинга квалитета вода
коришћење потенцијала канала
едукација и подизање свести корисника и шире јавности.
Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих
течности треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове а
нарочиту пажњу треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских вода.
Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање нивоа и
квалитета подземних вода прве фреатске издани, дубљих издани и дубоких подземних
вода. Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, прати Републички
хидрометеоролошки завод, а дубљих издани и дубоких подземних вода, предузеће, односно
друго правно лице коме то повери министарство надлежно за геолошке послове.
Заштита земљишта
У контексту заштите земљишта, као природног ресурса, предвиђају се одређене мере
и активности.
Због интензивне пољопривредне производње, неопходно је вршити контролисану
примену агротехничких и хемијских мера заштите биља да би се тло заштитило од
потенцијалног загађења.
Неуређена сметлишта и ''дивља'' сточна гробља ће се санирати и рекултивисати,
према пројектима рекултивације.
Обзиром на акутне проблеме због неадекватног одлагања комуналног отпада,
општина Мали Иђош се укључила у реализацију принципа Националне стратегије
управљања комуналним отпадом и у складу са тим потписала је Споразум о формирању
региона за управљање отпадом за више општина (Суботица, Сента, Кањижа и Бачка
Топола). Након формирања региона за управљање отпадом, израђен је План управљања
отпадом за регион, којим се утврђује потреба формирања мреже траснфер и сакупљачких
станицау односу на положај регионалне депоније. Упоредна активност ка решењу наведеног
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проблема је израда Плана управљања отпадом на нивоу локалне самоуправе, који ће
прецизирати начин и динамику сакупљања отпада.
Студијом о просторном размештају депонија на територији Војводине (које су
достављене општинама) предложене су макролокације за регионалне депоније, а у складу
са Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних
материја се одређује микролокација за регионалну депонију.
Као прелазно решење, до изградње регионалне депоније, потребно је да општина
изради стратешки план управљања отпадом, који ће утврдити начин и динамику сакупљања
отпада по насељима, услове депоновања у складу са важећим Правилником, обавезу и
начин санације општинске депоније (КО Фекетић) и санацију и рекултивацију ''дивљих''
депонија и др.
Одлагање сточних лешева, до формирања регионалне кафилерије, која је
предвиђена Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, вршити на
привременој локацији уз општинску депонију, на начин и услове прописане Правилником.
Адекватним водоснабдевањем и одвођењем отпадних вода (фекалних, индустријских
и атмосферских) и њиховим пречишћавањем до прописаног квалитета, који захтева
реципијент, обезбедиће се и заштита тла од потенцијалне деградације.
6.4. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

ЕЛЕМЕНТАРНИХ

НЕПОГОДА,

6.4.1. Услови заштите од елементарних непогода
Концепција планирања и заштите простора од елементарних непогода и технолошких
удеса, базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и
створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим појавама.
Један од основних циљева је смањење повредивости а повећање отпорности
насеља у ванредним условима, што се постиже стриктним поштовањем урбанистичких и
других услова и норматива.
Заштита од поплава и подземних вода
Једини природни водоток који протиче кроз општину је речица Криваја. Изградњом
бране код Бачке Тополе њен проток је регулисан. Просечни нивои подземних вода крећу се
на 5 до 6 метара од површине терена, док је у зони алувиона Криваје на релативној дубини
од 1,40 до 3,10 метара.
Мере заштите су редовно одржавање постојећих одбрамбених насипа и регулисаних
корита, очување мелиорационих система, заштита подземних и површинских изворишта,
проширење постојеће мреже отворених канала у складу са потребама, са уливима у
најближе потоке путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који не залазе у
протицајни профил канала (потока).
Заштита од поплава и подземних вода обезбедиће се и изградњом и редовним
одржавањем атмосферске канализационе мреже у коридорима саобраћајница, забраном
спречавања несметаног протицаја воде, успоравања и дизања нивоа воде, чиме би се могао
пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту и поштовањем важећих
прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објеката.
Заштита од пожара
Угроженост територије од пожара зависи од различитих фактора: природних услова,
квалитета објеката, врсте материјала који се у појединим објектима складиште, као и од
самог човека.
Опасност од избијања пожара у насељима постоји у делу породичног становања, на
површинама где се држе запаљиви пољопривредни производи, као и у близини бензинских
станица. Већа угроженост од пожара је у деловима радних зона.
Превентивне мере заштите подразумевају планске мере заштите које се разрађују у
плановима нижег реда а обухватају планирање уређења црпилишта воде за потребе
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гашења пожара, изградњу уличне хидрантске мреже довољног капацитета, успостављање
мреже саобраћајница прописане ширине и др.
Заштита од земљотреса
На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије, која се односи на параметре
максималног интензитета земљотреса за повратни период од 100 и 200 година, подручје
општине Мали Иђош налази се у зони могуће угрожености земљотресом јачине 7°MCS.
Земљотрес јачине 7°MCS може нанети велике штете објектима који су изграђени од
слабијег грађевинског материјала или набоја, односно черпића (меки материјали), што у
општини чини скоро половину објеката (око 48%) од укупно изграђених (Попис
становништва, домаћинстава и станова, 2002. године).
Техничке мере заштите огледају се у поштовању стандарда и техничких прописа за
пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите
односе се на поштовање прописаних индекса односно степена изграђености и
искоришћености земљишта, обезбеђење слободних површина, проходност саобраћајница и
др., што је на подручју општине Мали Иђош могуће обезбедити у највећем делу.
Заштита од екстремно неповољних климатских појава
На подручју насеља могу се јавити у одређеним условима, екстремно неповољне
вредности климатских фактора, који могу неповољно утицати на насељске и ваннасељске
просторе и на ремећење редовних активности становништва.
Ветар
Подручје општине Мали Иђош спада у просечно ветровите делове Војводине.
Најучесталији ветрови су из северозападног правца и југоисточног правца (кошава), која има
и највећу брзину. Просечан број дана са ветром јачине 6 бофора и више је 97,4 дана
годишње, а број дана са олујним ветром (преко 8 Бофора) износи 13,1 дан.
Основне мере заштите су дендролошке мере, односно формирање ветрозаштитних
појасева одговарајуће ширине уз саобраћајнице, канале и као заштита пољопривредног
земљишта.
Снег и снежни наноси
У току године може се очекивати око 22,3 дана са снегом док се снежни покривач
задржава у просеку око 37,2 дана. Ови подаци указују на то да ово подручје није посебно
угрожено снежним падавинама, међутим, под утицајем јаких ветрова може доћи до
стварања снежних наноса, који би могли имати негативан утицај нарочито на безбедност
саобраћаја.
Град
На овом подручју број дана са градом није велики, али ова непогода, ма колико
кратко трајала, може да нанесе велике штете пољопривреди. Организована одбрана од
града врши се путем противградних станица које се налазе у саставу Система одбране од
града у Републици Србији. На подручју општине налази се пет противградних станица
(Велкер, Келта, Ловћенац, Поток и Фекетић) са којих се током сезоне одбране од града
испаљују противградне ракете.
6.4.2. Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената)
Заштита од техничко-ехнолошких несрећа обезбедиће се:
- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце која је штетна
или разарајућа по тло или његове особине;
- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у
осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне услове
применити на мазивна уља, хемикалије и течни отпад;
- паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз
предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним
дериватима;
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- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у
зони градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на за то
уређеним депонијама;
- уколико дође до хаварије возила које носи опасне материје у прашкастом или
грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу која
обавља операцију уклањања опасног терета и санацију коловоза;
- уколико дође до несреће возила или инсталација са течним опасним материјама,
зауставити саобраћај, алармирати надлежну служба и специјализоване екипе за санацију
несреће.
6.4.3. Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава
За простор који је предмет израде Плана генералне регулације, нема посебних
услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни
органи.
Применом законске регулативе за планирање и уређење простора од интереса за
одбрану земље стварају се просторни услови за функционисање цивилнe заштитe
становништва.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ради заштите од елементарних
непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна
лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно
запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и
коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и
постојећих комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне
просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних
добара.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, препорука је да се над
подрумским просторијама гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.
Приликом коришћења склоништа за мирнодобске потребе, не могу се вршити
адаптације или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност
склоништа, нити се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске
и техничке услове.
6.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ
СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
Овим Планом дају се услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних
површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес) и објеката за јавно
коришћење, којима се обезбеђује несметано кретање особа са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности.
Стандарди приступачности јесу обавезне техничке мере, стандарди и услови
пројектовања, планирања и изградње, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (у даљем тексту: лица са посебним
потребама у простору).
Објекти за јавно коришћење јесу: објекти државне и локалне управе, социјалне и
здравствене установе и објекти, дечије установе, школе, објекти културе, спортски и
рекреативни објекти, банке, поште, пословни објекти, саобраћајни терминали и други
објекти намењени јавном коришћењу.
При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачких стаза,
пешачких прелаза, места за паркирање возила и сл. у оквиру улица и других јавних
површина, по којима се крећу лица са посебним потребама у простору (особама са
инвалидитетом, деци и старим особама), затим при пројектовању објеката и прилаза до
објеката, као и посебних уређаја у јавним објектима и објектима за јавно коришћење, морају
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се обезбедити услови за несметано кретање, боравак и рад лица са посебним потребама у
простору, у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Службени
гласник РС", бр. 46/2013).
7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
У претходним поглављима Планом су дефинисани услови за прикључење
грађевинске парцеле на насељску комуналну инфраструктуру: јавне саобраћајнице,
водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, дистрибутивну гасоводну и
топловодну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Такође, прикључци на јавну
комуналну мрежу се изводе према техничким условима и уз сагласност предузећа,
надлежног за одређену комуналну инфраструктуру.
Оптимални стандард комуналне опремљености грађевинског земљишта би била
дефинисана могућност колског прилаза и прикључака на уличну (јавну) водоводну,
канализациону, електро, гасну (или топловодну), електронску комуникациону и ТВ кабловску
мрежу.
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је
обезбедити одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта,
који је неопходан за нормално функционисање одређене намене.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, дат је по зонама и целинама у
обухвату Плана, за које се локацијски услови издају директном применом овог Плана:
Зона
централних
садржаја
саобраћајна,
водоводна,
канализациона,
електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура;
Зона становања - саобраћајна, водоводна и електроенергетска инфраструктура;
Зона рада са становањем - саобраћајна, водоводна и електроенергетска
инфраструктура;
Зона радних садржаја - саобраћајна, водоводна и електроенергетска
инфраструктура;
Комплекси верских објеката - саобраћајна, водоводна, канализациона,
електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура.
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Овим Планом утврђују се правила грађења за сва подручја у обухвату Плана за која
није предвиђена даља планска разрада кроз доношење планског документа ужег подручја.
Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине
7°MCS скале (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 год; Сеизмолошки завод
Србије, 1987. год.).
За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу
Закона о културним добрима ("Сл. Гласник РС", бр. 71/94) обавезно се морају прибави
услови надлежног Завода за заштиту споменика културе.
При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Законa о заштити од
пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09).
Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне
средине у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон).
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од
елементарних непогода и других несрећа придржавати се одредаба Закона о ванредним
ситуацијама ("Сл.гласник РС", 111/2009) и Уредбе о организовању и функционисању ЦЗ
(„Сл.гласник РС“, 21/92).
При пројектовању и извођењу радова на објектима, код примене материјала имати у
виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења,
одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
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Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите.
Када се изградња или доградња објеката планира на парцели где постоји главни
објекат који се задржава, или га је потребно срушити ради нове изградње, прихватиће се,
односно могу се задржати постојећа права грађења на међама, без обзира на односе
постојећих објеката, устаљеност изградње главних објеката у датом грађевинском блоку и
оријентације објекта према странама света, уколико би промена права грађења на међама
тe парцелe нарушила примену правила грађења објеката у односу на постојеће објекте на
суседним грађевинским парцелама.
У случају новонасталих ситуација, а као последица парцелације, препарцелације,
потребе повољније оријентације објекта у односу на стране света и др., може се мењати и
право грађења на међама, под условом да се не наруше постојећа права грађења на међи
са суседном парцелом утврђена изграђеним објектима.
Планом је дата основна намена површина, трасе и коридори основне комуналне
инфраструктуре и правила уређења и грађења, која су иста за сва наведена насеља, а дата
су по зонама основне намене:
зона друштвеног центра
зона породичног становања
зона мешовитог становања
радне зоне (услужне, производне, складишне делатности и др.)
радне зоне са породичним становањем
комплекс верског објекта.
2. ЦЕЛИНЕ КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА ЊИХОВУ ИЗРАДУ
План детаљне регулације ће се радити уколико се укажу потребе за новим
разграничењем површина јавне намене од осталих површина, као што је формирање нових
и проширење постојећих инфраструктурних уличних коридора и раскрсница, у оквиру којих
ће се разрешити и нове трасе комуналне инфраструктуре.
На графичком прилогу бр. 11. (Карта спровођења). приказане су урбанистичке
целине, за које је прописана израда плана детаљне регулације. То су:
деоница заобилазнице у југозападном делу насеља
кружни ток на главној саобраћајници
блокови или део блока 5, 16, 17 и 22 – израда плана детаљне регулације је
предвиђена у неизграђеном делу блока, у изграђеном делу могућа је изградња на основу
смерница из овог плана.
2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Смернице за израду правила уређења и грађења на локацијама за које је прописана
израда плана детаљне регулације и које ће се у тим плановима користити, дефинисане су у
правилима уређења и грађења овог Плана и то за сваку катрактеристичну урбанистичку
зону и целину понаособ која се на тој локацији налази. Смернице за израду наведених
Планова детаљне регулације које нису дефинисане овим планом садржане су у Правилнику
о општим условима за парцелацију регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број
22/15) и користе се ако са овим Планом нису у супротности.
2.2. ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Рок за почетак израде прописаних Планова детаљне регулације јесте годину дана од
дана усвајања овог плана.
2.3. ЗАБРАНА ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕЛИНАМА ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У целинама за које је прописано доношење Плана детаљне регулације забрањује се
градња нових објеката.
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2.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ И
САНАЦИЈУ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Постојећи, легално изграђени објекти, који се налазе у целинама за које је прописано
доношење Плана детаљне регулације могу се, до привођења простора планираној намени,
санирати, адаптирати и реконструисати (без промене стања у простору, односно у склопу
постојећег габарита и волумена објекта) у обиму неопходном за побољшање услова живота
и рада.
2.5. ДЕЛОВИ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ КОЈИ СЕ
ДОНОСЕ ОВИМ ПЛАНОМ
На појединим локацијама у оквиру обухвата Плана, где је приликом бесправне
градње објеката дошло до нарушавања регулационе линије, а при томе није угрожено
функционисање површина јавне намене, у циљу легализације (озакоњења) наведених
објеката, елементима детаљне разраде утврђују се измењене регулационе линије и
дефинише уређење јавних површина.
3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, ОДНОСНО
УРБАНИСТИЧКО
АРХИТЕКТОНСКОГ
КОНКУРСА,
ПРОЈЕКТА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Урбанистички пројекат се обавезно израђује за потребе урбанистичко-архитектонске
разраде појединих локација, на једној или више катастарских парцела, а пре издавања
локацијских услова.
Урбанистички пројекат се обавезно израђује за потребе дефинисања услова градње
нових комплекса културе, спорта, рекреације, туризма, образовања, здравства и сл.
Урбанистички пројекат се обавезно израђује за веће садржаје компатибилне намене
који се граде у оквиру појединих зона ради провере урбанистичко архитектонских
параметара и уклопљености у окружење (нови компатибилни садржаји у склопу зоне
становања: туризам, угоститељство, здравство, садржаји спорта и рекреације, верски
објекти и сл.)
Урбанистичким пројектом се дефинише урбанистичко - архитектонско решење
планиране изградње, у складу са условима за изградњу и урбанистичким параметрима
датим овим Планом, као и правилницима који конкретну област регулишу и прибављеним
потребним условима надлежних јавних предузећа и установа у чијој је надлежности њихово
издавање.
На графичком прилогу бр. 11. (Карта спровођења). приказане су урбанистичке
целине, за које је прописана израда урбанистичког пројекта.
У обухвату Плана нема локација за које се обавезно расписује јавни архитектонски
или урбанистички конкурс, као основ за даљу реализацију (израду пројектно- техничке
документације, изградњу и уређење).
Међутим, јавни архитектонски или урбанистички конкурс се може расписати кад год
се за то појави потреба или инвеститор покаже интерес.
Парцелација и препарцелација катастарских парцела у обухвату Плана, а ради
формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити пројектом парцелације и
препарцелације, на основу услова дефинисаних овим Планом за карактеристичне зоне
основне намене.
Исправка граница суседних катастарских парцела у обухвату Плана, а ради
формирања
одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити елаборатом исправке граница, на
основу услова дефинисаних овим Планом за карактеристичне зоне основне намене.
4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ (основ за издавање локацијских услова)
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4.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА
У зони друштвеног центра уређење простора и изградња објеката може се вршити
само на основу Планом предвиђене урбанистичке документације. Овим планом детаљно ће
се формирати услови за изградњу нових о реконструкцију постојећих објеката, тако да исти
својим изгледом, габаритом, спратношћу, материјалима и односом према регулационој и
грађевинској линији буду уклопљени у постојећу урбану матрицу и амбијенталне и
архитектонске карактеристике средине. Приземља наведених објеката могу се претварати и
користити као пословни простор под условима утврђеним наведеном урбанистичком
документацијом.
Реконструкција и изградња у зонама у којима се налазе објекти градитељске баштине
и вредне амбијенталне целине може се вршити само у складу са условима надлежне
институције за заштиту споменика културе.
При пројектовању и грађењу објеката за јавно коришћење као и прилаза до њих
обавезно се придржавати Правилником о техничким стандардима приступачности.
Основни услов за изградњу и уређење друштвеног центра је стриктно поштовање
свих одредби из овог Плана, које се односе на ову зону основне намене. Те одредбе су
следеће:
поштовање локација свих планираних централних садржаја у урбаном подручју, с тим да
намене појединих јавних објеката треба схватити условно (карактер објекта треба да
буде јавни, а корисник се може мењати)
одрећивање прикладних и довољно пространих комплекса да приме све планиране
садржаје,
сем примарних централних садржаја у посебним комплексима, централним садржајима
могу бити испреплетени и осталим комплементарним наменама, најчешће
становањем, радом и слично, с тим да с њима сачињавају просторне и функционалне
целине,
сви објекти централних садржаја морају бити изграћени у складу са позитивним
законским регулативама који регулишу изградњу конкретне врсте централних
садржаја,
поред физичких структура у форми просторно – функционалне структуре друштвеног
центра важну улогу треба да имају и ситем отворених простора- тргова и паркова,
урбанистичким условима и нормативима који се односе на следеће објекте и активности
централних садржаја су:
Јаслени узраст (1-3 године)
- обухват

30%

- површина комплекса

25-40 м² / по детету

- изграђена површина

4,5 м² / по детету

- слободна површина

10 – 15 м² / по детету

За обданишта (3-7 година)
- обухват

70%

- површина комплекса

40-50 м² / по детету

- изграђена површина

8 м² / по детету

- слободна површина

10 – 15 м² / по детету

Основно образовање (7-14 година)
- обухват

100%

- површина комплекса

25 м² / по ученику

- изграђена површина

7 - 8 м² / по ученику

- слободна површина

25 – 30 м² / по ученику
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Средње образовање
- обухват

Око 4% од палнир. станов.

- површина омплекса

25 м² / по ученику

- изграђена површина

10-12 м² / по ученику

- слободна површина

30 м² / по ученику

Библиотека
- обухват

25% свих становника преко 7.
год ст.

- број књига по становнику

1,5 књига/стан

- површина

80 њига / м²

- пратећи простор

10 м²/по запосленом

- остали простор

0,03 м²/по ученику

Здравство
- постељни фонд

6,0 постеља/1000 становника

- здравствени кадар

2,5
здрав.
становника

радника/1000

Физичка култура
- обухват

100% деце предшколског
узраста, деце и омалдине од
7-19 година омладине

- потребна мин. повр./станов.

3,5 м² / становнику

- потребан оптим. повр./станов.

5,5 м² / становнику

Урбанистички услови који се односе на изградњу и урећење комплекса друштвених центара
и објеката јавне намене (централних садржаја) су следећи:
- проценат изграђености

до 80%

-степен изграђености (floor space index)

до 3,0

-спратност објекта – у складу са палнираним
активностима а највише до

П+2+Пк

-поштовање свих позитивних законских
прописа који регулишту проблематику
изградње појединих објеката друштвених
делатности.
За разне садржаје друштвеног центра који се налазе у склопу осталих зона основне
намене – као придодати односно комплементарни садржаји – треба извршити усклаћивање
са условима које важе у тим зонама основне намене: становању, радним зонама, рекреацији
и сл.
Услови озелењавања
Зелене површине треба да чине 40-50% школског комплекса и најчешће се
постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних
саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк,
састављен од четинара и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне
микоклиматске услове. При избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају
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бодље и што је веома важно, да одговарају условима станишта. У исте сврхе могу се
формирати школски вртови који треба да састоје из повртњака, цветињака, дендро-врта,
воћњака, по могућности и тераријума.
Постојеће школске комплексе реконструисати на основу елемената предложеног
решења, у скалду са могућностима.
Предшколске установе треба да пруже услове за безбедан боравак и да задовоље
здравствено-хигијенске услове. У оквиру слободних површина потребно је предвидети
терене за игре (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчање, трим стаза), простор у
који се постављају справе са пешчаником а по могућности и “градилиште” за децу и башту
за гајење цвећа и поврћа. Зелене површине треба да буду уређене као зелене површине
школа.
4.2. ЗОНЕ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Изградња и уређење планираних зона спорта и рекреације може се вршити само на
основу Планом предвиђене урбанистичке документацији уз поштовање следећих услова:
све слободне површине у склопу зоне спорта и рекреације треба да буду парковски
озелењене и уређене, а учешће озелењених површина у комплексима намењеним
спорту и рекреацији треба да буде мин. 40%
грађевински објекти могу имати спратност П+1+Пк а степен изграђености до 20%
сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће комунално
опремљени.
Услови озелењавања
Комплекс треба да буде решен као парк или парк-шума. Спрортско-рекреативне
површине треба да буду заштићене од ветра и добро повезана са осталим деловима
насеља. У односу на општу норму од 25м² по становнику унутар градског зеленила, активна
рекреација учествује са 18% или 4,5м²/становнику.
Зеленило спортских површина треба да буде распоређено да створи сенку на јужним
експрозицијама. Њихова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарнохигијенска и друштвено-социјална.
У зони туризма и рекреације формирати заштитно зеленило од аутохтоних врста, а у
непосредној близини планираних објеката простор парковски уредити.
4.3. Зоне становања
Зона становања обухвата просторне целине и блокове у којима су заступљена оба
облика становања: породично (непољопривредно и пољопривредно) и вишепородично, што
чини преовлађујућу намену, а за коју важе иста правила уређења и грађења.
Под породичним објектом подразумевају се објекти са једним станом на једној
парцели. Породични стамбени објекти за потребе генерацијске поделе у габариту
јединственог објекта могу имати максимално четири стамбене јединице, а њихова изградња
је условљена величином парцеле и дозвољеним урбанистичким параметрима. Код
затеченог стања где су два стамбена објекта на једној парцели и није могуће извршити
парцелацију овакав тип становања се задржава као породично.
Под вишепородичним становањем подразумева се стамбени, стамбено-пословни,
пословно-стамбени објекат са минимум 4 стамбене јединице.
У склопу ове зоне, поред основне намене, дозвољена је изградња објеката друге
намене који неће штетно деловати на околину и то: пословање, јавни и комерцијални
садржаји, спорт и рекреација, здравствени, верски објекти, комунални објекти, сервиси,
објекти социјалне заштите и образовања и др.
Обим делатности у објекту треба да је усаглашен са просторним и функционалнотехничким условима организације пословних садржаја у објекту, и да се уклапа у капацитете
локације – парцеле.
У овој зони није дозвољена изградња кланица.
У оквиру зоне становања није дозвољена изградња фарми капацитета већег од
максималног капацитета дефинисаног Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих

Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 197.

животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од
05.03.2014.године), нити бављење делатношћу у оквиру чије производње и промета,
односно дистрибуције или употребе материјала долази до испуштања (емисије) загађујућих
материја у воду, ваздух и земљиште, употребе опасних и штетних материја и отпада,
емитовања буке и вибрација, емитовања прекомерне топлотне енергије, јонизујућег и
нејонизујућег зрачења и манифестовања удеса, као и уколико долази до повећаног обима
саобраћаја или на други начин угрожавања здравља људи и негативног утицаја на функцију
становањ
У области заштите животне средине законским актима су прописане дозвољене
граничне вредности и мере заштите ваздуха, воде и земљишта од загађења, заштите од
буке, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, као и ванредних ситуација.
4.3.1.Породично становање
Врста и намена објеката
У оквиру ове зоне, у зависности од величине парцеле може се дозволити изградња
следећих објеката:
У оквиру грађевинске парцеле намењене породичном становању могу се градити:
главни објекат (породично – стамбени објекат, стамбено-пословни објекат,
пословно-стамбени објекат и пословни објекат). Објекат може да се гради као
слободностојећи, двојни објекат, објекат у непрекинутом низу, објекат у
прекинутом низу и полуатријумси објекат.
Пратећи објекат (пословни објекат – ако је изграђен главни објекат или су
обезбеђени просторни услови за његову изградњу). Објекат може да се гради
као слободностојећи.
Помоћни објекат (уз главни или пратећи објекат: гаража, летња кухиња, остава,
магацин, ограда и евентуално водонепропусна септичка јама као прелазно
решење до изграње насељске канализационе мреже). Објекат може да се
гради као слободностојећи или у низу са другим помоћним објектима.
На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног главног објекта.
Породични стамбени објекти могу да имају 4 стамбене јединице.
На грађевинској парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају
нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, уз јавни пут.
На грађевинској парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају
нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти.
2. Грађевинска парцела намењена породичном становању пољопривредног типа се
функционално дели на стамбени део парцеле и економски део парцеле.
У оквиру стамбеног дела парцеле може се дозволити изградња следећих објеката:
главни објекат (породично – стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословностамбени објекат и пословни објекат). Објекат може да се гради као слободностојећи
и објекат у прекинутом низу.
Пратећи објекат (пословни објекат – ако је изграђен главни објеакт или су обезбеђени
просторни услови за његову изградњу). Објекат може да се гради као
слободностојећи.
Помоћни објекат (уз главни или пратећи објеакт: гаража, летња кухиња, остава, магацин,
ограда и евентуално водонепропусна септичка јама као прелазно решење до
изграње насељске канализационе мреже). Објекат може да се гради као
слободностојећи или у низу са другим помоћним објектима.
На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног главног објекта.
У оквиру економског дела парцеле може се дозволити изградња следећих објеката:
Економкси објекат (објекат за гајење животиња, пратећи објекти за гајењењ животиња,
објекти за складиштење сточне хране, објекти за складиштење пољопривредних
производа и други слични објекти). Објекат се може градити као слободностојећи.
Помоћни објекат (пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешница или гаража за
пољопривредну механизацију и возила, магацин хране и сл). Објекат се може
градити као слободностојећи или у низу са другим помоћним објектима ако су
задовољени противпожарни услови.
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Производног, односно пословног објекта (који задовољава услове заштите животне
средине тј. који својим деловањем – буком, гасовима, отпадним материјама – неће
негативно утицати на примарну функцију – становање). Објекат се може градити као
слободностојећи.
У зони породичног становања градског типа у стамбеном делу парцеле пословне
делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства и
услужних делатности.
У овој зони, у оквиру економског дела парцеле пословна делатност се може
дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те
делатности не сме нарушити зона становања.
Производне делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање
услова заштите животне средине.
Изградња економског објекта – сточна стаја може се дозволити у зависности у којој
зони се налази предметна локација, уз задовољавање и других просторних услова
наведених у овом Плану и под условима општинске Одлуке о условима за држање и
заштиту домаћих животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02
од 05.03.2014.године).
Максималан број грла, тј. капацитет објеката за држање домаћих
животиња по зонама насеља је дефинисан Одлуком о условима за држање и заштиту
домаћих животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од
05.03.2014.године). Што се тиче самих локација горе наведених зона, у оквиру насеља су
дати на посебној карти у графичком прилогу овог плана.
Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:
- да су изграђени од тврдог материјала,
- да су удаљени од стамбеног објекта најмање 15,00 м (мин. 5,00 м од улице кад је у
питању парцела са нагибом терена према јавном путу – навише)
- надстрешнице за смештај стоке мора да буде удаљена од стамбеног објекта најмање
20 метара
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа,
- да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште које мора бити удаљено од
стамбених објеката и водозахватних бунара минимум 20 м и то само на нижој коти,
- да су смештени у економском делу грађевинске парцеле,
објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода
- и под условима дефинисане Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од
05.03.2014.године).
Код домаћинстава која се баве узгојом стоке за тржиште, диспозцију чврстих и течних
отпадака вршиће се у економском делу дворишта. За део течних отпадака предвидети
посебне објекте “осочаре” који морају да испуњавају следеће услове:
- осочаре лоцирати у паду низводно од производних објеката у економксом делу
дворишта,
- осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложником, где ће се
вршити нитрификација,
- осочаре лоцирати од свих заједничких међа са суседом минимум на 5 метара,
минимална удађеност од стамбеног објекта на суседној парцели је 15 метара
- на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу канализациону
мрежу,
за нормално пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја и
и под условима дефинисане Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од
05.03.2014.године)..
Постављање објеката (стамбених, пословних, помоћних, пољопривредних, осим
кошева за кукуруз), дуж границе са суседом врши се под следећим условима:
Ако се поставља на заједничку међу (границу) не може се објектом, или делом објекта
угрозити ваздушни простор суседа преко међе (решење може бити калкански зид,
двоводни или четвороводни кров са атиком и лежећим олуком, или једноводни кров
са падом у сопствено двориште). На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу
се постављати отвори према суседној парцели, изузев отвора који су искључиво у
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функцији вентилације или осветљења растојања минималне висине парапета 1,80 м,
површине 0,80 м².
Ако се објекат не гради на заједичкој међи, његова удаљеност од исте мора бити мин 1
м, изузев у зонама где постојеће прилике захтевају (наслеђено стање парцелације са
уским фронтовима парцеле) где је минимална удаљеност 0,50 м.
Изградња кошева за кукуруз може се изводити мин. 1 м од свих заједничких међа.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су
следећи:
за слободностојеће објекте минимална ширина парцеле је 12,00 м (изузетно 9,0 м),
минимална површина парцеле је 300,00 м²,
за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,00 м (2х8,00 м), минимална
површина је 400,00 м² (2х200,00 м²),
за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,00 м, у непрекинутом
низу минимална ширина парцеле је 10,00 м, у непрекинутом низу 5,00 м, а за
атријумски тип 9,00 м,
за објекат у непрекинутом низу минимална површина парцеле је 250,00 м², а за
полуатријумски објекат 130,00 м²
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању
пољопривредног типа су следећи:
за слободностојећи објекат и објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле
је 12,00 м
за све врсте објеката минимална површина парцеле је 500,00 м².
Услови за исправку граница грађевинских парцела могу се издати у складу са
условима из овог Плана.
Положај објеката на парцели
Главни објекат се може градити на грађевинској линији која се поклапа са
регулационом линијом, осим ако се у приземној етажи планира и гаража (односно по захтеву
Инвеститора), у том случају грађевинска линија је до 5,0 м од регулационе линије.
Изузетно, удаљеност објекта од регулационе линије може бити и већа уз упозорење
Инвеститору да залази у зону градње помоћних и економских објеката који имају првенство
градње на суседним и сопственој парцели.
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим
условима:
Основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи
на минимално 1,0 м од границе претежно северне (односно западне) оријентације.
Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимум 3,0 м
од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације.
Основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на минимално 4,0
м од границе парцеле.
Основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно
северне оријентације (односно западне) оријентације је 0,0 м, а од границе парцеле
претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0 м (растојање основног габарита
без испада).
Дозвољени степен изграђености и искоришћености грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле износи, и то:
парцелама планираним за изградњу породичних стамбених објеката
пољопривредом до 1,00
Највећи дозвољени заузетости грађевинксе парцеле износи, и то:
на парцелама које су намењене породичном становању са пољопривредом до 50%
на
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на парцелама које су намењене породичном становању са пословањем до 60%
Код постојеће парцелације, ако је грађевинска парцела до 10% мања од минималне
величине грађевинске парцеле дате у овом Плану, изградња се може дозволити уз услов да
су индекси изграђености и искоришћености максимални.
Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност главног објекта (породичне стамбене зграде, стамбено-пословне зграде и
пословно-стамбене зграде) је од П до максимално П+1+Пк. Дозвољена је изградња
подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе. Висина главног објекта је максимално 9,0 м од коте заштитног тротоара објекта до
венца, односно максимална висина слемена износи 12,0 м.
Спратност пословних објеката може бити од од П до П+2+Пк.
Спратност пратећег објекта (пословног објекта уз главни објекат) је максимално П+1
(дозвољена је изградња подрумске етаже ако постоје услови за то). Висина објекта је
максимално 7,0 м од коте заштитног тротоара до венца.
Помоћни објекат уз главни, односо пратећи објекат (гаража, летња кухиња, остава,
магацин) је максималне спратности П, а максималне висине до 3,0 м од коте заштитног
тротоара објекта до венца.
Помоћни објекат уз економски објекат је максималне спратности П, а максималне
висине коте венца до 5,0 м од коте заштитног тротоара.
Економски објекат је максималне спратности П, тј. П+Пк ако се у поткровљу предвиђа
складиштење хране за стоку, а максималне висине 10,0 м.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност главних објеката не може бити мања од 4,0 м (основни
габарит са испадом).
Удаљеност између главног и пратећег објекта, удаљеност између главног и помоћног
објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0 м, изузетно може бити и 1,0 м од било
ког другог објекта, а у неким случајевима и мање, уз писмену сагласност власника суседног
објекта.
Пратећи и помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 м, ако су
задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак
не може бити мањи од 4,0 м ако пратећи и помоћни објекат има отворе са стране, тј.
међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта – сточна стаја од главног, односно пратећег објекта не
може бити мањи од 15,0 м.
Удаљеност економског објекта – ђубиште од главног односно, пратећег објекта не
може бити мања од 20,0 м. Ђубиште се гради на минимално 1,0 м од границе суседне
парцеле уз услов да се гради оборни зид висине 1,0 м (да не би дошло до расипања) и да је
подлога водонепропусна.
Удаљеност помоћног објекта уз економски објекат од економског објекта не може
бити мања од 6,0 м.
Међусобни размак између помоћних објеката уз економске објекте (на истој парцели)
може бити 0,0 м односно минимално половина вишег објекта.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Помоћни објекат уз главни слободностојећи објекат и економски објекат се граде у
истој линији као и главни објекат, уз услова да се објекат од границе парцеле гради на
минимално 0,0 м.
Ако се економски делови парцеле граниче, дозвољен је међусобни размак помоћних
објеката уз економске објекте на минимално 2,0 м, тј. помоћни објекат се не мора градити у
истој линији са главним објектом уз услов да се он гради на минимално 1,0 м од границе
парцеле.
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Помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 м
од заједничке границе парцеле.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле а
одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
парцеле на којој се гради објекат.
Грађевинске парцеле са уличне стране могу се ограђивати зиданом оградом до 0,90
м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине 2,00 м.
Изузетно од предходног става се може одуступити у циљу очувања традиционалне
урбане матрице када и висина зидане ограде може бити 2,00 м. Зидане и друге врсте ограда
постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови и капије буду на грађевиснкој
парцели која се ограђује.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом висине до 2,00
м, која се поставља према катастарском плану и операту тако да стубови ограде, буду на
земљишту власника ограде.
Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,90 м од коте тротоара због
прегледности раскрснице.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Грађевинска парцела за грађење јавних објеката од општег интереса и објеката за
пословање и производњу ограђују се на исти начин.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опаснсот по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђује се на
начин који одреди надлежни орган.
Обезбеђење приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине 3,0 м. За грађевинску парцелу намењену породичном становању
пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је максималне ширине 4,0 м.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних стамбених
објеката свих врста обезбеђује простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута,
и то по правилу – једно паркинг – гаражно место на један стан, с тим да најмање једно
возило буде смештено у гаражи.
За пословне објекте сопственик мора обезбедити потребан број паркинг места на
сопственој грађевинској парцели.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутом низу може се дозволити уз услов да се не наруши
граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне
парцеле, осим уз сагласнсот власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа
управе надлежног за послове урбанизма и стамбено-комуналне делатности.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу
објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 м онда се она
поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0
м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 м,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од
спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5 м,
- конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м.
Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне настрешнице без
стубова и сл. на нивоу првог и осталих максимум дозвољених спратова могу да пређу
грађевинску линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада и то:
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- на делу објекта према предњем дворишту – 1,60 м али укупно површина грађевинских
елемената не може прећи 50% уличне фасаде целог објекта
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег
растојања од 1,50 м од границе суседне парцеле) – 0,60 м, али укупна површина
грађевинског елемената не може прећи 30% бочне фасаде целог објекта
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег
растојања од 1,50 м) – 0,60 м, али укупна површина грађевинског елемената не може
прећи 30% бочне фасаде целог објекта
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) -1,20 м али укупна површина грађевинског
елемената не може прећи 30% бочне фасаде целог објекта.
Настрешнице са стубовима могу прелазити грађевинску линију у свему према ставу
2. тачка 1, 2, 3 и 4 уз услов да не прелази регулациону линију и да се бочним фасадама не
ремети пролаз.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 м и ако те степенице
савлађују висину од 0,9 м.
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 м улазе у основни габарит објекта.
Изградњом степеница до висине од 0,9 м не сме се ометати пролаз и друге функције
дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже, могу прећи
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта од
хоризонталне пројекције испада и то:
стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 м до дубине од 2,6 м испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 м
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 м.
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити уз сагласнсот власника суседног
објекта, ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од
4,0 м. Ако је међусобни размак од 3,0 м до 4,0 м дозвољено је отварање отвора на
просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде
једнак или више од 1,8 м.
Изградња крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а
одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објекта могу бити малтерисане, молована у боји по жељи Инвеститора или
од фасадне опеке.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 20-45°. Кровни
покривач у зависности од нагиба до нагиба кровне конструкције.
Висина надзидка стамбене поткровне етаже износи највише 2,2 м рачунајући од коте
пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном
случају.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:
- замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих
овим Планом,
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови овим Планом,
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта,
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- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносне и друге услове
Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштити вода, ваздух и земљиште од
деградације.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетоснких водонепропусних
септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 м од објеката и границе
парцеле.
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном
подлогом а одатле на пољопривредне површине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених
површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и
Правилницама који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене
објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбећивања
санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са спекта техничке и
противпожарне заштите.
Пословни објекти (односно пословни простор) намењени јавном коришћењу као и
прилази до истих морају бити ураћени у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности (Службени гласник Рс 19/2012).
Услови озелењавања у оквиру породичног становања
У врту могу да постоје следеће функционалне зоне: предврт, простор намењен
мирном одмору или иги деце, повртњак, воћњак и економски део.
Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевинских и
вртно-арихтектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог
комбиновања треба да су у скалду са околним пејзажом и општим условима средине.
Проценат озелењавања индивидуалних парцела треба да буде најмање 30%.
4.3.2. Мешовито становање
Врста и намена објеката
У оквиру зоне централних садржаја дозвољена је изградња објекат мешовитог
становања и у оквиру ње дозвољена је изградња главног објекта: породично-стамбеног
објекта, вишепородичног стамбено-пословног објекта, стамбено-пословног објекта
породичног типа и помоћног објекта уз стамбени објекат: гаража и ограда. У зависности од
величине парцеле, у оквиру ове зоне, дозвољена је изградња и пословног објекта. Пословне
делатности које се могу дозволити су из домена трговине на мало, угоститељства и услужне
делатности, тј. оне делатности које својим радом не угрожавају примарну функцију зонестановање.
У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени
за пословни простор са пословањем које својом делатношћу неће угрозити примарну
функцију – становање.
У оквиру стамбено-пословног објекта породичног типа може се дозволити изградња
максимално 4 мање стамбене јединице.
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Вишепородични стамбено-пословни објекат може да се гради као: слободностојећи, у
непрекинутом низу и у прекинутом низу. Породични стамбени објекат, стамбено-пословни
објекат породичног типа може да се гради као: слободностојећи, двојни објекат и објекат у
прекинутом низу.
Услови за образовање грађевинске парцеле
За изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, у зависности од врсте,
услови за образовање грађевинске парцелесу следећи:
- за слободностојеће вишепородични стамбено - пословни објекат минимална ширина
парцеле је до 20,0 м
- за вишепородични стамбено - пословни објекат у непрекинутом низу максимална
ширина парцеле је до 20,0 м
- за вишепородични стамбено - пословни објекат у прекинутом низу максимална ширина
парцеле је до 15,0 м
- за све врсте вишепородичних стамбених објеката грађевинска парцела је минималне
површине 600,00 м²
услови за исправку граница грађевинских парцела могу се издати у складу са условима из
овог Плана.
Положај објеката на парцели
За вишепородичне стамбено-пословне објекте у непрекинутом и у прекинутом низу
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом.
Растојање грађевинске линије од регулационе линије за слободностојеће
вишепородичне стамбено-пословне објекте је минимлано 3,0 м а максимално 5,0 м.
Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију.
Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног стамбено-пословног
објекта и границе суседне грађевинске парцеле је:
- за слободностојећи објекат је минимално 2,5 м
- за објекат у непрекинутом низу је 0,0 м
- за објекат у прекинутом низу је 4,0 м
код издавања услова за реконструкцију за изграђене објекте чије је растојање од
грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану не могу се на суседним
странама планирати отвори стамбених просторија.
За стамбено-пословне објекте породичног типа свих врста грађевинска линија се
поклапа са регулационом линијом осим ако се у приземној етажи планира и гаража. У том
случају растојање грађевинске линије од регулационе линије је до 5,0 м.
Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију.
Објекат на парцели се гради уз границу парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим
условима:
основни габарит слободностојећег стамбено-пословног објекта са испадима може да
се дозволи на минимум 1,0 м од границе парцеле претежно северне (односно
западне) оријентације, односно на минимално 3,0 м претежно јужне (односно
источне) оријентације
основно габарит (без испада) двојног стамбено-пословног објекта од границе
парцеле је минимално 4,0 м
основни габарит са испадима стамбено-пословног објекта у прекинутом низу, од
границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 м, а од
границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0 м, а од
границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0 м (растојање
основног габарита без испада).
Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
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Индекс заузетости грађевинске парцеле намењене за изградњу вишепородичног
стамбено-пословног објекта је максимално 60%, а степен изграђености грађевинске парцеле
је максимално 3,0.
Индекс заузетости грађевинске парцеле намењене за изградњу стамбено-пословног
објекта породичног типа је максимално 50%,а индекс изграђености је максимално 1,5.
Индекс заузетости грађевинске парцеле намењене за изградњу вишепородичних
стамбених објеката је максимално 60%, а степен изграђености грађевинске парцеле је
максимално 2,40.
Индекс заузетости грађевинске парцеле намењене за изградњу пословног објекта је
максимално 60%, а степен изграђености грађевинске парцеле је максимално 3,0.
Код постојеће парцелације, ако је грађевинска парцела већа од максималне
величине грађевиснке парцеле дате у овом Плану, индекс заузетости и индекс изграђености
се рачуна у односу на максималну величину парцеле дате овим Планом.
Дозвољена спратност и висина објеката
Спратност вишепородичног стамбено-пословног објекта, пословног објекта је
минимално П+2, максимално П+4+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно
сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
На вишепородичним стамбеним и пословним зградама, посебно са равним
крововима, ради санације истих или потребе за проширењем, могућа је надоградња до
задате спратности у Плану.
Архитектонски услови обраде и обликовања надоградње су:
- кров пројектовати са косим равнима, а за покривање користити цреп или неки од
савремених материјала за покривање косих кровова,
- финалну обраду фасада надоградње ускладити са постојећом фасадом.
Укупна висина вишепородичног стамбено-пословног објекта не може прећи 22,0 м.
Спратност стамбено-пословног објекта породичног типа је максимално П+1 а
максимално П+2, односно П+1+Пк. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске
етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина стамбенопословног објекта породичног типа је максимално 10,6 м од коте заштитног тротоара објекта
до венца, односно укупна висина објекта не може бити виша од 12,0 м.
Међусобна удаљеност објеката
Међусобна удаљеност палнираних вишепородичнох стамбено-пословних објеката је:
- међусобна удаљеност између слободностојећих објеката је минимално 4,0 м а објеката
у прекинутом низу је минимално 4,0 м, тј. минимално половина висине вишег објекта
- за изграђене објекте који су међусобно удаљени од међе 3,0 м при издавању услова за
реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених
просторија
- удаљеност вишепородичног стамбено-пословног објекта од другог објекта било које
изградње је пола висине вишег објекта а минимално 4,0 м. Међусобна удаљеност
може да се смањи на четвртину висине вишег објекта с тим да се на суседним
странама не могу предвиђати отвори стамбених просторија.
Међусобна удаљеност планираних стамбено-пословних објеката породичног типа је:
- међусобна удаљеност између слободностојећих, двојних објеката и објеката у
прекинутом низу је минимално 4,0 м односно половина висине вишег објекта
- удаљеност стамбено-пословног објекта од објекта нестамбене намене је минимално
4,0 м, односно, може се смањити удаљеност на четвртину висине вишег објекта ако
објекат на наспрамним бочним фасадама не садржи отворе на просторијама за
становање
- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 м при издавању услова за
реконструкцију не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених
просторија.
Услови за изградњу дугих објеката на истој грађевинској парцели
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На грађевинској парцели у зони мешовитог становања дозвољена је изградња
помоћног објекта уз стамбени објекат – гаража, ограда и евентуално пословног објекта ако
услови на парцели то дозвољавају.
За паркирање возила за сопствене потребе власници вишепородичног стамбеног
објекта, свих врста изградње, морају обезбедити на грађевинској парцели изван површине
јавног пута по правилу – једно паркинг - гаражно место на један стан, с тим да најмање
трећина возила буде смештена у гаражама :
- гараже вишепородичних објеката планирају се испод објеката у габариту, подземно
изван габарита објекта, или надземно на грађевинској парцели;
- површина гаража вишепородичних стамбених објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању коефицијента изграђености,
односно искоришћености грађевинске парцеле;
- изградња пословног објекта на грађевинској парцели намењеној изградњи
вишепородичног стамбено-пословног објекта се може дозволити ако су обезбеђени
просторни услови наведени у предходним ставкама уз сагласност власника станова,
односно пословног простора у оквиру главног објекта;
- за паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних стамбених објеката
свих врста обезбеђује простор на сопственој парцели, изван површине јавног пута, и
то по правилу – једно паркинг – гаражно место на један стан, с тим да најмање једно
возило буде смештено у гаражи;
- помоћни објекат – гаража се гради на минимум 0,0 м од главног објекта и минимално
0,5 м од границе парцеле уз услов да се објекат гради уз границу парцеле претежно
северне (односно западне) оријентације;
- у оквиру објекта гараже могу се планирати и просторије за оставу;
- помоћни објекат – гаража је максималне спратности П. Обавезна је изградња косог
крова нагиба кровне конструкције максимално 45º. Кровни покривач је у зависнсоти
од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских падавина мора се решити у
оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат;
- изградња пословног објекта може се дозволити ако се могу испунити услови из овог
Плана с тим да је максимална спратност објекта П+1+Пк и да објекат предњом
фасадом не мора бити постављен на грађевинску линију;
- обавезна је изградња косог крова нагиба кровне конструкције максимално 45º. Кровни
покривач је у зависнсоти од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских
падавина је у зависнсоти од нагиба кровне конструкције. Одводња атмосферских
падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Грађевинска парцела са уличне стране могу се ограђивати зиданом оградом до 0,90
м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине 2,00 м.
Изузетно од предходног става се може одустати у циљу традиционалне урбане
матрице када и висина зидане ограде може бити 2,00 м. Зидане и друге врсте ограда
постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови капије буду на грађевинској
парцели која се ограђује.
Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се
сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине до
2,00 м, која се поставља према катастарском плану и операту тако да стубови ограде, буду
на земљишту власника ограде.
Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,90 м од коте тротоара због
прегледности раскрснице.
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на
начин који одреди надлежни орган.
Обезбеђење приступа парцели и простора за паркирање возила
У оквиру зоне за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки
прилаз ширине минимум 3,0 м.
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За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле намењене
изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта мора се обезбедити паркинг простор
за паркирање возила по правилу-један стан једно паркинг место.

За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбено пословног објекта
породичног типа обезбеђују простор у оквиру грађевинске парцеле и то по правилу
минимално једно паркинг место на један стан, с тим да најмање једно возило буде
смештено у гаражи.
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у низу – односно у прекинутом низу (вишепородичних или
породичних) може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради
објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност
власника или корисника парцеле, односно уз сагласност органа управе надлежног за
послове урбанизма и стамбено-комуналне делатнисти.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу
објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 м онда се она
поставља на грађевинску линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- транспарентне браварске конзоле надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 м
по целој ширини објекта са висином изнад 2,5m
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од
спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5 м
- конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м.
Грађевински елемнти као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице без
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног
габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља
- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне (односно западне)
оријентације мање од 0,6 м, али укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља
- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне (односно источне) оријентације
мање од 0,9 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30%
бочне фасаде изнад приземља
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије
суседне грађевинске парцеле од 5,0 м) мање од 1,2 м, али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је
грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0 м и ако те степенице
савлаћују висину од 0,9 м.
Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 м улазе у основни габарит објекта.
Изградњом степеница до висине од 0,9 м не сме се ометати пролаз и друге функције
дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже могу прећи
грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до
хоризонталне пројекције испада и то:
стопе темеља и подрумских зидова мање од 0,15 м до дубине од 2,6 м испод
површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 м
шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 м.
Вишеспратни слободностојећи стамбени објекат не може заклањати директно
осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.
Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним
просторијама на бочним фасадама може се дозволити уз сагласност власника суседног
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објекта ако је међусобни размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од
4,0 м. Ако је међусобни размак од 3,0 м до 4,0 м дозвољено је отварање отвора на
просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се поставља отвор буде
једнак или виши од 1,8 м.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња
атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске
парцеле на којој се гради објекат.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Фасаде објеката могу бити малтерисане и моловане у боји по жељи инвеститора или
од фасадне опеке.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне контрукције од 20-35º. Кровни
покривач је у зависности од нагиба кровне конструкције.
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи 1,6 м рачунајући од коте пода
поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносне и друге услове
Изградња објеката, односно извођења радова може се вршити под условом да се не
изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и
земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирање простора за
постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за
контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне
службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се
прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње
насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетоснких водонепропусних
септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 м од објеката и границе
парцеле.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених
површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и
Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима употребљеним материјалима имати у виду специфичности функционалне намене
објекта (простора) са становништва коришћења, одржавања, односно обезбеђивања
санитарно – хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспетка техничке и
противпожарне заштите. При пројектовању и изградњи вишепородичних стамбених објеката
морају се обезбедити услови за сигурну евакуацију људи у случају пожара и уређаја и
средстава за гашење пожара.
Вишепородични стамбени објекти, пословни објекти (односно пословни простори)
намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са
Правилником о техничким стандардима приступачности.
При пројектовању и изргадњи нових главних објеката, у овој зони неопходно је
обезбедити и изградњу сконишта допунске заштите, обима заштите 30 кПа.
Услови озелењавања
У оквиру стамбеног блока са мешовитом становањем, неопходно обезбедити 30%
зелених површина у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, изграђена
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дечја игралишта и травњака за игру и одмор (овде спадају и паркинг простори и простори за
контејнере).
Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља.
4.4. Радне зоне са становањем
Изградња објеката привредних и пољопривредних делатности може се реализовати
само на основу услова из овог Плана, тј. на основу услова Плана детаљне регулације
односно, услова из Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то прописано. За
садржаје чија се изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим
изграње или технологије рада то буде захтевали, такође је неопходно израда Урбанистичког
пројекта који ће се дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и
услова који конкретно област регулишу.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у овој зони дозвољена је изградња: пословних,
производних и складишних објеката, економских објеката, стаја за узгој животиња за
тржиште као и изградња у комбинацијама: пословно-производних објеката, пословноскладишних објеката, производно-складишни објекат, економксо-скалдишни или пословнопроизводно-складишни објекат и породично стамбених објеката.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности од
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони са становањем дозвољена је
изградња помоћних објеката: гараже, оставе, летње кухиње, дворишни камини, мини базени
и спортско-рекреативни терени, надстрешнице и вртна сенила, магацини, портирнице,
вагарске и чуварске кућице, колске ваге, силоси, санитарни пропусници, водонепропусне
бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону
мрежу), бунари, трафо станице, котларнице, ограде и сл.
Економски објекти: објекти за гајење животиња – стаје, штале и др. објекти (за коње,
говеда, козе, овце, свиње, живину, голубове, куниће, украсну живину и птице), испусти за
стоку, ђубришта (бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење
осоке), објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за
складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и др. објекти намењени
пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, алат и опрему, пушнице,
сушнице, стакленици и сл.).
Делатности које се могу дозволити у овој зони су све производне, пословне и
услужне делатности мањих и средњих капацитета, уз обезбеђене услове заштите животне
средине, као што су: откупне станице пољопривредних производа, млинови и силоси, погони
за производњу хране - прераду млека, јаја и меса (млекаре, кланице и сл.), прераду
житарица, конзервирање воћа и поврћа (хладњаче, сушаре и сл.), производњу сточне хране
и сличног, фарме капацитета до 100 условних грла, затим делатности везане за производњу
грађевинског материјала, прераду и обраду пластичних маса, метала и дрвета, за
електронску, текстилну или неку сличну производњу, односно делатности из области
трговине на велико и мало, складишта, стоваришта, логистички центри и слично. Изградња
економског објекта – сточна стаја може се дозволити у зависности у којој зони се налази
предметна локација, уз задовољавање и других просторних услова наведених у овом Плану
и под условима општинске Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на
територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од 05.03.2014.године).
Максималан број грла, тј. капацитет објеката за држање домаћих животиња по
зонама насеља је дефинисан Одлуком о условима за држање и заштиту домаћих животиња
на територији општине Мали Иђош:
Објекти за смештај стоке се граде под следећим условима:
да су изграђени од тврдог материјала,
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да су удаљени од стамбеног објекта најмање 15,00 м (мин. 5,00 м од улице кад је у
питању парцела са нагибом терена према јавном путу – навише)
надстрешнице за смештај стоке морају бити удаљени од стамбеног објекта најмање 20
метара
да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и других нечистоћа,
да имају обезбеђено и изграђено место за ђубриште које мора бити удаљено од
стамбених објеката и водозахватних бунара минимум 20 м и то само на нижој коти,
да су смештени у економском делу грађевинске парцеле,
објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода
и под условима дефинисане Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од
05.03.2014.године).
Код домаћинстава која се баве узгојом стоке за тржиште, диспозцију чврстих и течних
отпадака вршиће се у економском делу дворишта. За део течних отпадака предвидети
посебне објекте “осочаре” који морају да испуњавају следеће услове:
осочаре лоцирати у паду низводно од производних објеката у економксом делу
дворишта,
осочаре градити од водонепропусног бетона са двостепеним таложником, где ће се
вршити нитрификација,
осочаре лоцирати од свих заједничких међа са суседом минимум на 5 метара,
минимална удађеност од стамбеног објекта на суседној парцели је 15 метара
на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу канализациону
мрежу,
за норамлно пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја и
и под условима дефинисане Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња на територији општине Мали Иђош (број одлуке 06-2-4/2014-02 од
05.03.2014.године)..
Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле за све садржаје ове зоне мора бити минмалне величине да прими
све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, а и пратећих садржаја
уз обезбећивање дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости земљишта.
Површина грађевинске парцел износи минимално 500,00 м² са ширином уличног
фронта до 12,0 м.
Положај објеката у односу на регулациону линију и у односу на границе
грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног комплекса
грађевинска линија се поклапа са регуалционом линијом, односно може у односу на њу да
буде одмакнута за минимално 5,0 м. Објекти који се налазе на улазу у радни комплекс
предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.
Организацију дворишта треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са тим
у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је
на 5,0 м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 м под условом да су
задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на
две суседне парцеле је већи од 4,0 м, тј. већи од половине вишег објекта.
Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Максималан дозвољени индекс заузетости на граћевинској парцели са платоима и
саобраћајницама је 60%.
Максималан дозвољен индекс изграђености грађевинске парцеле је 1,5.
Највећа дозвољена спратност и висина објекта
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У зависности од намене објекта произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
- пословни: П, П+1; П+1+Пк
- производни: П, П+1, евентулано и више ако то захтева технолошки процес производње
- складишни: П, евентуално П+1+Пк
- економских: П+Пк, евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње
Изградња помоћних објеката – остава дозвољена је максималне спратности П+1.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 м, тј. за ширину
дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 м.
Услови за изгрању других објеката на истој грађевиснкој парцели
На грађевинској парцели поред главних и помоћних објеката дозвољена је изградња
породичног стамбеног објекта са четири стамбене јединице.
Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног објекта,
при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем
делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом
радном делу.
Породични стамбени објекат је максималне спратности П+1. У оквиру овог објекта
дозвољена је изградња простора за гаражирање возила корисника стамбеног простора.
Помоћни и економски објекти се граде у дубини парцеле, иза главног објекта, у истој
линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално
1,0 м одстојања.
Други, помоћни и економски објекти на парцели где је главни двојни објекат се граде
на 0,0 м од заједничке границе парцеле.
Помоћни објекти се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да
се граде на минимално 1,0 м од границе парцеле, као и да су задовољени остали услови
међусобног растојања са објектима на истој и суседној парцели.
Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање између
нових помоћних и економских објеката на суседним парцелама не може бити мање од 1,5 м.
Помоћни и економски објекти се могу градити у дну парцеле, на минимално 1,0 м од
границе парцеле.
Удаљеност силоса од других објеката не може бити мања од половине висине
силоса.
Удаљеност сточне стаје од било ког стамбеног, односно, пословног објекта у
окружењу не може бити мања од 15,0 м, односно не може бити мања од 50,0 м у односу на
здравствену установу, школу, дечији вртић или други објекат јавне намене у окружењу.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од било ког пословног, производног или
стамбеног објекта и бунара у окружењу не може бити мања од 20,0 м, односно 50,0 м у
односу на било који објекат јавне намене. Ђубриште се гради на минимално 1,0 м од
границе суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид висине мин. 1,0 м (да не би
дошло до разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште водонепропустан.
Удаљеност објеката у којима се складишти запаљиви материјал од других објеката
не може бити мања од 6,0 м, односно у складу са законском регулативом, која ову област
дефинише.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 м. Ограда
на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација
зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 м а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 м.
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Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација
зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 м.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз
услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена
проточност саобраћаја.
Капије на регуалционој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 м. Пешачки прилази минималне ширине 1,5 м.
У оквиру грађевиснке парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим
условиам:
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 м,
односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5х5,0m, за теретно возило
минимално 3,0х6,0m, односно у зависности од величине теретног возила).
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, плнираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се
нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу
објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 м онда се она
поставља на грађевинску линију.
Грађевинкси елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевиснку линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- транспарентне браварске конзоле надстрешнице у зони приземља етаже мање од 2,0 м
по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 м
- платнене надстрепнице са масивном браварсом конструкцијом мање од 1,0 м од
спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5 м
- конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м.
Изградњом објекта уз источну (однсоно јужну) страну парцеле не сме се нарушити
ваздушна линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних површина
мора се решити у оквиру грађевиснке парцеле на којој се гради објекат.
Уз западну (односно северну) границу парцеле фогмирати ободне зелене површине
које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај
зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и
задржао издувне гасове и прашину.
Од укупне површине грађевиснке парцеле зеленило мора да заузима минимално
30%.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материјала, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита
паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у
оквиру парцеле на којој се гради.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
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Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је тренутно у употреби,
на традиционалан или савремени начин.
Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови
са више кровних равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а ровни
покривач у складу са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни покривач
у скалду са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи Инвеститора или од фасадне
опеке.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалом и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевиснке парцеле.
Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим
условима:
- замена постојећих објеката новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих
овим Планом
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови овим Планом
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава из овог Плана
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносне и друге услове
Изградња објекта, извођење радова, односно обављање производне (складишне
делатности), може се вршити под условима да се ме изазову трајна оштећења, загађивање,
или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата
мере којима ће се заштити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање
контејнера (канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току технолошког
процеса, у складу са важећим прописима за прикључење истог. Лоцирање бетонираног
простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне
службе и да простор буде изведен у складу са условима заштите животне средине.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом
који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до
изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских
водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0m од
објекта и границе парцеле.
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску
канализацију пречистити на сепаратору уља и масти.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објекта и манипулативних површина
могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и
Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима употребњеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене
објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања
санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуан о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и
извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће
прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако
запаљивом материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није
удаљен најмање 6,0 м од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није
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другачије одрећено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви
и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити
слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија
угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне
зидове, лак ровни покривач.
Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и
прилази до истих морају бити ураћени у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности.
При пројектовању и изградњи радног комплекса неопходно је обезбедити и изградњу
склоништа допунске заштите, обима заштите 30 кПа.
Услови озелењавања
Зеленило радних комплекса треба формирати унутар фабричких комплекса, тако да
заузима 30-40% укупне површине, односно ширине 50 м по ободу комплекса, уколико
постоје просторне могућности.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концепцији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Засади треба са се карактеришу високим отпорношћу на гасове,
дим и прашину.
4.5. Радне зоне
Изградња објеката привредних делатности може се реализовати само на основу
услова из овог Плана, тј. на основу услова Плана детаљне регулације односно, услова из
Урбанистичког пројекта за оне делове насеља где је то прописано. За садржаје чија се
изградња у овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изграње или
технологије рада то буде захтевали, такође је неопходно израда Урбанистичког пројекта који
ће се дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и
услова који конкретно област регулишу.
Врста и намена објекта
У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних,
производних и складишних објеката као и изградња у комбинацијама: пословно-производних
објеката, пословно-складишних објеката, производно-складишни објекат или пословнопроизводно-складишни објекат и фарми.
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности од
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари,
водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење) и сл.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна
да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, а и пратећих
садржаја уз обезбећивање дозвољеног индекса изграђености и индекса заузетости
земљишта.
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,00 м² са ширином уличног
фронта до 20,0 м.
Положај објеката у односу на регулациону линију и у односу на границе
грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног
комплекса грађевинска линија се поклапа са регуалционом линијом, односно може у односу
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на њу да буде одмакнута за минимално 5,0 м. Објекти који се налазе на улазу у радни
комплекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.
Организација дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно
западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне
(односно јужне) стране је на 5,0 м. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0
м под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак
између објеката на две суседне парцеле је већи од 4,0 м, тј. већи од половине вишег
објекта.
Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
Максималан дозвољени индекс заузетости на граћевинској парцели у радној зони са
платоима и саобраћајницама је 70%.
Максималан дозвољен индекс изграђености грађевинске парцеле је 2.
Највећа дозвољена спратност и висина објекта
У зависности од намене објекта произилази и њихова спратност. Објекти су
спратности:
- пословни: П, П+1; П+1+Пк
- производни: П, П+1, евентулано и више ако то захтева технолошки процес производње
- складишни: П, евентуално П+1+Пк
Изградња помоћних објекта – остава дозвољена је максималне спратности П+1.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 м, тј. за ширину
дилатације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су
задовољени услови противпожарне заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 м.
Услови за изгрању других објеката на истој грађевиснкој парцели
На грађевинској парцели радног комплекса поред главних и помоћних објеката
дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом.
Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног објекта,
при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у мирнијем
делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са прилазом
радном делу.
Породични стамбени објекат је максималне спратности П+1. У оквиру овог објекта
дозвољена је изградња простора за гаражирање возила корисника стамбеног простора.
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 м. Ограда
на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација
зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине
максимално 0,2 м а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 м.
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација
зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 2,2 м.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се
ограђује.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз
услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена
проточност саобраћаја.
Капије на регуалционој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

Страна 216.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и
пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 м са минималним
унутрашњим радијусом кривине од 7,0 м. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 м.
У оквиру грађевиснке парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим
условима:
- миминлана ширина саобраћајнице је 3,5 м са унутрашњим радијусом кривине 5,0 м,
односно 7,0 м тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних
услова
- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5х5,0m, за теретно возило
минимално 3,0х6,0m, односно у зависности од величине теретног возила)
Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, плнираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се
нарушити животна средина.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу
објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 м онда се она
поставља на грађевинску линију.
Грађевинкси елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу прећи
грађевиснку линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције
испада) и то:
- транспарентне браварске конзоле надстрешнице у зони приземља етаже мање од 2,0 м
по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 м
- платнене надстрепнице са масивном браварсом конструкцијом мање од 1,0 м од
спољне ивице тротоара на висини изнад 2,5 м
- конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м.
Изградњом објекта уз источну (односно јужну) страну парцеле не сме се нарушити
ваздушна линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних површина
мора се решити у оквиру грађевиснке парцеле на којој се гради објекат.
Уз западну (односно северну) границу парцеле формирати ободне зелене површине
које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај
зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и
задржао издувне гасове и прашину.
Од укупне површине грађевиснке парцеле зеленило мора да заузима минимално
30%.
Избор виљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материјала, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима, Зеленилом треба да се обезбеди изолација административних
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и заштита
паркинг простора од утицаја сунца.
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у
оквиру парцеле на којој се гради.
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала, који је тренутно у употреби,
на традиционалан или савремени начин.
Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови
са више кровних равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни
покривач у складу са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити од дрвета, челика или армираног бетона а кровни покривач
у скалду са нагибом крова.
Фасаде објекта могу бити малтерисане и моловане у боји по жељи Инвеститора или
од фасадне опеке.
Архитектонским облицима, употребљеним матеијалом и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевиснке парцеле.
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Услови за обнову и реконструкцију објеката
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим
условима:
- замена постојећих објеката новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих
овим Планом
- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на
објекту неће нарушити услови овим Планом
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава из овог Плана
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносне и друге услове
Изградња објекта, извођење радова, односно обављање производне (складишне
делатности), може се вршити под условима да се не изазову трајна оштећења, загађивање,
или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата
мере којима ће се заштити вода, ваздух и земљиште од деградације.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање
контејнера (канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току технолошког
процеса, у складу са важећим прописима за прикључење истог. Лоцирање бетонираног
простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне
службе и да простор буде изведен у скалду са условима заштите животне средине.
Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом
који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до
изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња бетонских
водонепропусних септичких јама које на парцели треба лоцирати минимално 3,0 м од
објекта и границе парцеле.
Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску
канализацију пречистити на сепаратору уља и масти.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објекта и манипулативних површина
могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим законима и
Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на
објектима употребњеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене
објекта (простора) са становништва коришћења, одржавања, односно обезбеђивања
санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и
противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и
извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење
интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће
прописе за громобран, електричну мрежу, огњишта, димњаке, танкове и погоне са лако
запаљивом материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није
удаљен најмање 6,0 м од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није
другачије одрећено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви
и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити
слободни проалзи и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија
угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне
зидове, лак ровни покривач.
Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и
прилази до истих морају бити ураћени у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности.
При пројектовању и изградњи радног комплекса неопходно је обезбедити и изградњу
склоништа допунске заштите, обима заштите 30 кПа.
Услови озелењавања
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Зеленило радних комплекса треба формирати унутар фабричких комплекса, тако да
заузима 30-40% укупне површине, односно ширине 50 м, по ободу комплекса, уколико
постоје просторне могућности.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концепцији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и
декоративним својствима. Засади треба са се карактеришу високим отпорношћу на гасове,
дим и прашину.
4.6. Правила грађења за комплекс верских објеката
Постојећи комплекси верских објеката се могу задржати или проширити. Ширење
постојећег комплекса може се дозволити на осталом грађевинском земљишту, према
условима из Плана. Изградња новог верског комплекса, ако се појави потреба за тим, може
се одобрити у оквиру било које зоне у насељу, на осталом грађевинском земљишту, имајући
у виду услове који важе за зону у којој се објекат гради. На главни верски објекат (акцентни
торањ-звоник) не важе ограничења у погледу висине. При пројектовању и грађењу новог
верског објекта, придржавати се прописа и услова који конкретну област регулишу.
Врста и намена објеката
У оквиру комплекса верског објекта, у зависности од величине парцеле, може се
дозволити изградња следећих објеката:
- Главни објекти: верски објекат - храм, пословни и породични стамбени објекат.
- Други објекти на парцели: гаража, остава, летња кухиња, надстрешница,
водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда, трафо станица и сл.
Делатности које се могу дозволити су: вршење верске службе у храму и примерене
пратеће активности у склопу комплекса - трговина на мало и угоститељство.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле су: минимална ширина парцеле је 20,0 м
и минимална површина парцеле је 800,0 м2.
Урбанистички показатељи:
Индекс заузетости парцеле је максимално 50%;
Максимална спратност П+1+Пк;
Обезбедити минимално зелених површина 40%.
Остали услови су исти као у оквиру зоне становања.
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
Нумерички показатељи заступљености појединих зона претежне намене површина
дати су и процентуално приказани у поглављу са билансом површина.
Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних
садржаја на појединачној парцели грађевинског земљишта у зонама претежне намене дати
су у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону понаособ. Наведени
урбанистички параметри и капацитети у потпуности су усаглашени са урбанистичким
параметрима и капацитетима Правилника о општим условима за парцелацију регулацију и
изградњу („Службени гласник РС“, број 22/15).
6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Доношењем овог плана престаје да важи Генерални урбанистички план насеља
Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац у целости.
Доношењем овог плана остају на снази следећи урбанистички планови:
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- План детаљне регулације локалног пута западна заобилазница Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2008), важи и даље у деловима који нису у
супротности са овим Планом.
7. ОПИС БЛОКОВА
Блок број 1 - намењује се радним зонама са становањем и расаднику, спровођење на
основу ПГР на изграђеним грађевинским парцелама а на осталом делу је обавезна израда
ПДР.
Блок број 2 - намењује се радним зонама са становањем, спровођење на основу ПГР на
изграђеним грађевинским парцелама а на осталом делу је обавезна израда ПДР.
Блок број 3 - намењена је породичном становању, радним површинама са становањем и
радним зонама, спровођење на основу ПГР на изграђеним грађевинским парцелама а на
осталом делу је обавезна израда ПДР.
Блок број 4 - намењује се породичном становању и радним површинама. Спровођење на
основу ПГР.
Блок број 5 - намењује се породичном становању, радним зонама, вашаришту, хелиодрому
и спротско -рекреативним површинама, спровођење на основу ПГР.
Блок број 6 - намењује се породичном становању и заштитном зеленилу, спровођење на
основу ПГР.
Блок број 7 - намењује се породичном становању и радним површинама са становањем,
спровођење на основу ПГР на изграђеним грађевинским парцелама а на осталом делу је
обавезна израда ПДР.
Блок број 8 - намењује се породичном становању, спровођење на основу ПГР.
Блок број 9 - намењује се породичном становању, радним површинама са становањем и
гробљу, спровођење на основу ПГР.
Блок број 10 - намењује се породичном становању и заштитном зеленилу, спровођење на
основу ПГР.
Блок број 11 - намењује се друштвеном центру, мешовитом становању, заштитном
зеленилу и површинама за спорт и рекреацију, спровођење на основу ПГР сем на делу
пијеце где је обавезна израда ПДР.
Блок број 12 - намењује се друштвеном центру, мешовитом становању и радним
површинама, спровођење на основу ПГР.
Блок број 13, 13.1 - намењује се породичном становању, гробљу и заштитном зеленилу,
спровођење на основу ПГР за део блока 13, а за 13.1. обавезна израда ПДР.
Блок број 14 - намењује се породичном становању, спровођење на основу ПГР.
Блок број 15 - намењује се породичном становању и заоблилазници, на делу породичног
становања спровођење је на основу ПГР а за заобилазницу је обавезна израда ПДР за
инфраструктурни коридор.
Блок број 16 и 17 - намењује се породичном становању, радним површинама и
заобилазници, на делу породичног становања спровођење је на основу ПГР, за постојеће
радне комплексе спровођење је на основу ПГР, за неизграђени део је обавезна израда
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ПДР, за заобилазницу је обавезна израда ПДР за инфраструктурни коридор, за локални путзаобилазницу се примењује усвојени ПДР инфраструктурног коридора.
Блок број 18 - намењује се породичном становању, радним површинама
површинама са становањем, спровођење на основу ПГР.

и радним

Блок број 19 - намењује се породичном становању, ветеринарској станици и ловачком
дому, спровођење на основу ПГР.
Блок број 20 - намењује се породичном становању, радним површинама и ватрогасној
станици и предшколској установи, спровођење на основу ПГР.
Блок број 21 - намењује се породичном становању и радним површинама, спровођење на
основу ПГР на изграђеним грађевинским парцелама а на осталом делу је обавезна израда
ПДР.
Блок број 22 - намењује се енергетској комуналној инфраструктури, обавезна је израда
ПДР.
Блок број 23 - намењује се породичном становању, радним површинама, заштитном
зеленилу и заобилазници, спровођење на основу ПГР на изграђеним грађевинским
парцелама и на делу прородичног становања а на осталом делу је обавезна израда ПДР.
Блок број 24 - намењује радним површинама, површинама за рекултивацију, рециклажном
дворишту и заобилазници, спровођење на основу ПГР сем за заобилазницу где је обавезна
израда ПДР за инфраструктурни коридор.
Напомена: за садржаје чији обим изградње или сложеност технологије рада буде то
захтевао неопходна је израда Урбананистичког пројекта.

____________________ . ____________________

161.
На основу члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општин Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“, број 13/2008 и 7/2010) и члана 7. Одлука о начину и поступку избора и
именовањa директора јавног предузећа чији је оснивач општина Мали Иђош од 02.06.2017.
године Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 02.06.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа чији
је оснивач општина Мали Иђош

I
Именујe се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа
чији је оснивач општина Мали Иђош (у даљем тексту: Комисија) на мандатни период од три
године почев од 11.06.2017. године у следећем саставу:
1. Имре Халгато из Фекетића – председник
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Тибор Шипош из Малог Иђоша – члан
Санела Глоговац из Фектића – члан
Милутин Звицер из Фекетића – члан
Владимир Шоћ из Ловћенца – члан

II
Комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за избор директора
јавног предузећа и међу њима спроводи изборни поступак у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 ) и Одлуком о поступку и мерилима за
избор и именовањe директора јавног предузећа чији је оснивач општинa Мали Иђош од
02.06.2017. године.
III
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Стручна
служба за скупштинске послове Општинске управе општине Мали Иђош.
IV
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-16/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

162.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број
42/91, 71/94,79/2005, 81/2005 и 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон ), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и
83/2014 – др. закон ), члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'',
број 24/2011) и члана 31.став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“, број 13/2008 – прећишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали
Иђош, уз сагласност Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова број: 022-158/2017 од 14.02.2017. године, на седници одржаној дана
02.06.2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I
Илдико Нађ Мељкути Кишковач, дипломирана психолошкиња из Малог Иђоша,
ул. Виноградска 20. ЈМБГ: 2910982825044 именује се за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад општине Мали Иђош на мандатни период до именовања директора
путем јавног конкурса, а најдуже до годину дана почев од 11.06. 2017. године.
II
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Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-18/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

163.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број
142/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – исп. др. закона, 83/2014 – др. Закон), члана 123.
став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 31. став 1.
тачка 10. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број
13/2008 – пречишћени текст, 7/2010) и члана 15. Одлуке о одвајању и основању Центра за
социјални рад за општину Мали Иђош од 02.06.2017. године, Скупштина општине Мали
Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Члан 1.
У привремени управни одбор Центра за социјални рад општине Мали Иђош, на мандатни
период до именовања Управног одбора Центра за социјални рад општине Мали Иђош почев
од 11.06.2017. године именује се:
-

Из реда оснивача:
1. Марко Бановић из Ловћенца – председник
2. Клара Лукач из Малог Иђоша – члан
3. Ержебет Жидаи из Малог Иђоша – члан из реда удружења „Форум Жена“ Мали
Иђош

-

Из реда запослених:
4. Лана Вујић Коседнар из Новог Сада – члан
5. Даниела Лаловић из Врбаса – члан
Члан 2.

Задатак привременог управног одбора је да утврђује предлог Статута Центра; да утврђује
предлог програма рада Центра; да утврђује предлог акта о унутрашњој организацији рада у
Центру; да обавља послове уписа у судски регистар; да врши друге послове који су потребни
за почетак рада новооснованог Центра.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
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Број: 06-27-19/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош
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Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

164.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“, број 142/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – исп. др. закона, 83/2014 – др. Закон),
члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана
31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“,
број 13/2008 – пречишћени текст, 7/2010) и члана 17. Одлуке о одвајању и оснивању Центра
за социјални рад за општину Мали Иђош од 02.06.2017. године, Скупштина општине Мали
Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Члан 1.
У привремени надзорни одбор Центра за социјални рад општине Мали Иђош, на
мандатни период до именовања Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Мали
Иђош почев од 11.06.2017. године именује се:
-

-

Из реда оснивача:
6. Жељко Попивода из Ловћенца – председник
7. Иштван Шаркези из Фекетића – члан
Из реда запослених:
8. Кристина Коларевић из Малог Иђоша – члан
Члан 2.

Задатак привременог надзорног одбора је да врши надзор над законитошћу рада
новооснованог Центра, а о резултатима надзора у писменој форми обавештава Центар и
оснивача; да врши друге послове који су потребни за почетак рада новооснованог Центра.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-20/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

165.

Страна 224.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 15. и члана 31. став 1. тачка 27. Статута
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен
текст и 07/10) Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Месне заједнице Мали Иђош за 2016. годину.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-21/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

166.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 31. става 1. тачке 22. Статута општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10)
Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План рада Месне заједнице Мали Иђош за 2017. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-22/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
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Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 225.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 15. и члана 31. став 1. тачка 27. Статута
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен
текст и 07/10) Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ

I
Усваја се Извештај о раду Месне заједнице Фекетић за 2016. годину.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-23/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

168.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 13. и члана 31. став 1. тачка 22.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2008 –
пречишћен текст и 07/10) Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана
02.06.2017. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План рада Месне заједнице Фекетић за 2017. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-24/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

Страна 226.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

169.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 15. и члана 31. став 1. тачка 27. Статута
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен
текст и 07/10) Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана 02.06.2017. године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Месне заједнице Ловћенац за 2016. годину.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-25/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

170.
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 13. и члана 31. став 1. тачка 22.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2008 –
пречишћен текст и 07/10) Скупштине општине Мали Иђош на седници одржаној дана
02.06.2017. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на План рада Месне заједнице Ловћенац за 2017. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-26/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
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Број 16.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 227.

На основу члана 111. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“, број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) даје се следећа
ИСПРАВКА

У текстуалном делу Одлуке о доношењу Плана детаљне регулције ЦС „ Мали Иђош“,
потисног цевовода, дела канала Мали Иђош – Његошево и акумулације „Мали Иђош“
подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош, на територији општине Мали Иђош број: 064-12/2016-02 од 04.03.2016. године („Службени лист општине Мали Иђош“ број, 3/2017)
врши се исправка у следећим поглављима:
„1.3. Опис и обухват Плана и границе грађевинског подручја у ставу 7. уместо ознаке
„4429“ треба да стоји ознака катастарске парцеле „4429/1“;
1.3.1. Попис катастарских парцела у обухвату плана у ставу 1. алинеји 2. уместо броја
„4429/2“ треба да стоји број „4429/1“;
3. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте табеларни
приказ се замењује следећим табеларним приказом:
Планиране парцеле јавне намене се образују од следећих парцела:
Намена
акумулације

канал

Парцеле
целе
3575/2,3573,3574,357
5/1, 3607,3608, 3605,3604
(КО Мали Иђош)

8292,8298
Ловћенац)

сабирна
саобраћајница
присузне
саобраћајнице
атарски путеви

делови
3571,3572,3577,3560,3562,3
610,3570,
3606,3566
(КО
Мали
Иђош)
4429/1

(КО
3563,3722,3719,3752,3723,3
566

(КО Мали Иђош)
3723,3598,3560,3563,3571,3
562,3572
(КО Мали Иђош)
3563,4429/1, 3606 (КО
3561 (КО Ловћенац),
8375,8353,8357,8379,8348,
Ловћенац),
8348,8347 (КО Мали
8356,8358
(КО
Мали
Иђош)
Иђош)

4.1. План регулације у последњој табели број „4429/2“ замењује се са бројем „4429/1.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-27-27/2017-02
Дана: 02.06.2017. године
МалиИђ ош

Секретар СО
Леа Ковач Добо с.р.

____________________ . ____________________

Страна 228.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 16.

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
Strana
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