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374.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/2009,
73/2010,101/210101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и 103/2015)
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 12. став 1. тачка 3. Статута општине МалиИђош («Службени
лист општине Мали Иђош»,број 13/2008), а на предлог Општинског већа Скупштина
општине Мали Иђош, на седници одржаној 22.12.2016. године, донела
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ЗА 2017.ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
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.

Економска
класификација

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)

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.
2.

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

3.
4.
5.
6.
В.

у динарима

7+8

448,867,000

4+5

448,867,000

(7+8) - (4+5)

0

62

0

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

0

91
92

1,000,000
0

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

0
1,000,000
0
0
65,555,000

Приход и ипримања, 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
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

Ekonomska
klasifikacija
2

Iznos u
dinarima
3

71

514,422,000.00
215,738,000.00

711
711180
713
74

731+732
733
8

108,538,000.00
24,000,000.00
72,250,000.00
10,950,000.00
81,070,441.00
59,100,000.00
10,258,000.00
451,000.00
217,162,559.00
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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

4
41
42
44
45
47

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
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
3.2. Odtplata duga stranim kreditorima
3.3. Otplata duga po garancijama
4. Nabavka finansijske imovine

48+49
463
5
62

Страна 3.
496,689,000.00
344,383,000.00
110,207,000.00
136,861,000.00
100,000.00
29,895,000.00
18,500,000.00
48,820,000.00
48,697,000.00
103,609,000.00

92
91
911
912
1000000
1000000
1000000

61
611
612
613
6211

NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (klasa 3,
izvor finansiranja 13)
NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH
GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14)

0

3
3

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001
1101-0002
1101-0003
1101-0004
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0005
1102-0006
1102-0007
1102-0008
1102-0009
1501
1501-0001
1501-0002
1501-0003
1502
1502-0001
1502-0002
0101
0101-0001
0101-0002
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006

Назив

3
Програм 1. Локални развој и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних
планова
Управљање грађевинском земљиштем
Социјално становаање
Програм 2. Комунална делатност
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуције топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Остале комуналне услуге
Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Мере активне политике запошљавања
Подстицаји за развој предузетништва
Програм 4: Раѕвој туризма
Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде
Програм 5. Развој пољопривреде
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналном отпадом
Управљање осталим врстама отпада

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

40,850,000.00
24,000,000.00

9.1%
5.3%

2,000,000
2,000,000

42,850,000.00
26,000,000.00

1,350,000.00
13,500,000.00
2,000,000.00
23,500,000.00
8,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
4,500,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
6,150,000.00

0.3%
3.0%
0.4%
5.2%
1.9%
0.6%
0.4%
0.2%
0.1%
0.1%
1.0%
0.7%
0.2%
1.4%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000

1,350,000.00
13,500,000.00
2,000,000.00
23,500,000.00
8,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
4,500,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
7,650,000.00

2,650,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
680,000.00
290,000.00
390,000.00
19,900,000.00

0.6%
0.6%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
4.4%

0
1,500,000
0
0
0
0
8,000,000

2,650,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
680,000.00
290,000.00
390,000.00
27,900,000.00

17,900,000.00
2,000,000.00
12,045,000.00
600,000.00
500,000.00
1,000,000.00
400,000.00
800,000.00
8,745,000.00

4.0%
0.4%
2.7%
0.1%
0.1%
0.2%
0.1%
0.2%
1.9%

8,000,000
0
0
0
0
0
0

25,900,000.00
2,000,000.00
12,045,000.00
600,000.00
500,000.00
1,000,000.00
400,000.00
800,000.00
8,745,000.00
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0701
0701-0001
0701-0002
0701-0003
0701-0004
0701-П1
0701-П2

2001
2001-0001
2002
2002-0001
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1801-П1
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-0005

1201-0006
1301
1301-0001
1301-0002

1301-0003
1301-0004
1301-0005
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0005
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-0009
0602-0010
0602-0013
0602-0014
0602-П1
0602-П2
0602-П3
2101
2101-0001
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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)
Програм 8: Предшколско васпитање и
образовање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта и друге врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Активности Црвеног крста
Подршка деци и породица са децом
Подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом
Програм 12:Здраствена заштита
Функционисање установа примарне здраствене
заштите
Мртвозорство
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
Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина
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
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Oпштинско правобранилаштво
Заштитник грађана
Инспекцијски послови
Функционисање националних савета
националних мањина
Програмска активност: Правна помоћ
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе
Ванредне ситуације
Куповина опреме за информатику
Опремање канцеларија
Набавка путничког возила
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине

12,600,000.00
600,000.00
2,500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00

2.8%
0.1%
0.6%

Број 39.

0.7%

8,300,000
0
0
0
0
3,000,000

20,900,000.00
600,000.00
2,500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
6,000,000.00

3,500,000.00

0.8%

5,300,000

8,800,000.00

41,704,000.00
41,704,000.00
30,097,000.00
30,097,000.00
39,900,000.00
20,500,000.00
400,000.00
5,000,000.00

9.3%
9.3%
6.7%
6.7%
8.9%
4.6%
0.1%
1.1%

0
0
0
0
6,000,000
4,000,000
0
2,000,000

41,704,000.00
41,704,000.00
30,097,000.00
30,097,000.00
45,900,000.00
24,500,000.00
400,000.00
7,000,000.00

2,500,000.00
2,100,000.00
9,000,000.00

0.6%
0.5%
2.0%

0
0
0

2,500,000.00
2,100,000.00
9,000,000.00

400,000.00
8,000,000.00

0.1%
1.8%

0
25,732,000

400,000.00
33,732,000.00

6,500,000.00
500,000.00

1.4%
0.1%

0

6,500,000.00
500,000.00

200,000.00
800,000.00
23,328,000.00
6,178,000.00

0.0%
0.2%
5.2%
1.4%

25,732,000
451,000
451,000

200,000.00
26,532,000.00
23,779,000.00
6,629,000.00

11,700,000.00

2.6%

0

11,700,000.00

2,500,000.00

0.6%

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
12,010,000.00

0.1%
2.7%

0

400,000.00
12,010,000.00

7,500,000.00

1.7%

0

7,500,000.00

550,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
860,000.00
142,371,000.00

0.1%
0.2%
0.5%
0.2%
31.6%

0
0

0

550,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
860,000.00
142,371,000.00

83,037,000.00
31,225,000.00
1,100,000.00
2,440,000.00
2,740,000.00
4,830,000.00

18.5%
6.9%
0.2%
0.5%
0.6%
1.1%

0
0
0
0
0
0

83,037,000.00
31,225,000.00
1,100,000.00
2,440,000.00
2,740,000.00
4,830,000.00

400,000.00
1,148,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00

0.1%
0.3%
0.7%
0.6%

0
0
0
0

400,000.00
1,148,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00

5,051,000.00
600,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2,500,000.00

1.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.6%

0
0
0

5,051,000.00
600,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2,500,000.00

34,732,000.00
10,814,000.00

7.7%
2.4%

0
0

34,732,000.00
10,814,000.00
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2101-0002
2101-0003

0501

0501-П1
0501-П2

Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа власти и
скупштине
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Пројекат термоизолације зграде Скупштине
општине
Пројекат термоизолације зграде Дома здравља
"Др Мартон Шандор"
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Година 2016.
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19,521,000.00

4.3%

0

19,521,000.00

4,397,000.00

1.0%

0

4,397,000.00

2,000,000.00

0.4%

13,572,000

15,572,000.00

1,500,000.00

0.3%

0

1,500,000.00

500,000.00
449,867,000

0.1%
100.0%

13,572,000
65,555,000

14,072,000.00
515,422,000.00

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

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

110

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

100

111
112

Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални послови
Опште услуге;

130
133
160

3
39,900,000
39,900,000
170,175,000
9,314,000
23,918,000
5,500,000
124,013,000

Остале опште услуге

4,830,000

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

1,500,000

Трансакције јавног дуга;

170

Средства из
буџета

1,100,000

Структура
%
4
8.9%
8.9%
37.8%
2.1%
5.3%
1.2%
27.6%
1.1%
0.3%
0.2%

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

Цивилна одбрана
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

300

600,000
6,328,000

330

Судови;

410

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

3,500,000

420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

19,900,000

450

Саобраћај;

6,100,000

400

451

Друмски саобраћај

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

483

Истраживање и развој - Гориво и енергија
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

500
510

Управљање отпадом;

520

Управљање отпадним водама;

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

600
610

Стамбени развој;

6,328,000
41,330,000

6,500,000
680,000
2,650,000
2,000,000
12,045,000
9,545,000
400,000
1,000,000
1,100,000
64,350,000
15,500,000

45,900,000
170,175,000
9,314,000

-

23,918,000

-

5,500,000

-

124,013,000

-

4,830,000

-

1,500,000

-

1,100,000
600,000

600,000
220

6
45,900,000

-

ОДБРАНА

200

Укупна јавна
средства

0.1%
1.4%
1.4%
9.2%
0.8%
4.4%
1.4%
1.4%
0.2%
0.6%
0.4%
2.7%
2.1%
0.1%
0.2%
0.2%
14.3%
3.4%

600,000
31,372,000

6,328,000
6,328,000
72,702,000

1,500,000

5,000,000

8,000,000

27,900,000

-

6,100,000

8,300,000

14,800,000

-

680,000

-

2,650,000

13,572,000

15,572,000

-

12,045,000

-

9,545,000

-

400,000

-

1,000,000

-

1,100,000

2,000,000
-

66,350,000
15,500,000

Страна 6.
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Службени лист општине Мали Иђош

Развој заједнице;

620

24,000,000

Водоснабдевање;

630

3,000,000

Улична расвета;
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

640
660

8,500,000
13,350,000

5.3%
0.7%
1.9%
3.0%

Број 39.
2,000,000

26,000,000

-

3,000,000

-

8,500,000

-

13,350,000

ЗДРАВСТВО

8,000,000

1.8%

25,732,000

33,732,000

740

Услуге јавног здравства;

8,000,000

1.8%

25,732,000

33,732,000

810

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;

35,338,000
11,150,000

7.9%
2.5%

451,000
-

35,789,000
11,150,000

820

Услуге културе;

20,378,000

4.5%

451,000

20,829,000

2,950,000

0.7%

-

2,950,000

860,000

0.2%

-

860,000

700

800

830

Услуге емитовања и штампања;

860

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

900

71,801,000

ОБРАЗОВАЊЕ
911

Предшколско образовање

912

Основно образовање
УКУПНО

0.16

0

71,801,000

41,704,000

9.3%

-

41,704,000

30,097,000

6.7%

449,867,000

100.0%

-

30,097,000

65,555,000

515,422,000

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018 и 2019.годину
исказују се уследећем прегледу:
Екон.
Клас.
1
511

Редни
број
2
1

2
511

511

511

3

4

Опис
3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Изградња саобраћајница у улицама
Година почетка финансирања пројекта:2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:6.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Кружне раскрснице са двосмерним
саобраћајним прикључком са локалног пута
државни пут првог реда (магистрални пут)
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 8.800.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Реконструкција крова зграде Дома здравља
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 26.532.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Пројекат термоизолације зграде Дома здравља
"Др Мартон Шандор"

2017
4
256,904,000
6,000,000

Износ у динарима
2018
5
190,000,000
-

2019
6
61,500,000
-

3,000,000

3,000,000

8,800,000

-

-

-

-

-

-

3,500,000

5,300,000
26,532,000

800,000
25,732,000

14,072,000

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

511

511

511

5

6

7

8

9

Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 14.072.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Пројекат термоизолације зграде Скупштине
општине
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта: 18.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Изградња пречистача за отпадне воде за
насеља општине Мали Иђош
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2019
Укупна вредност пројекта: 325.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Изградња фабрике воде за насеља општине
Мали Иђош
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта: 110.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Спољно уређење трга испред Дома културе Мали Иђош
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта:8.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Замена врата и прозора на школској згради у
ООШ "Ади Ендре" Мали Иђош
Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 4.568.751,60
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

Година 2016.

Страна 7.

500,000
13,572,000

1,500,000

10,000,000

6,500,000

1,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,500,000

160,000,000

110,000,000

55,000,000

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

10,000,000

10,000,000

50,000,000
50,000,000

15,000,000
30,000,000

40,000,000

70,000,000

-

20,000,000

20,000,000

20,000,000

50,000,000

-

-

-

-

-

-

Страна 8.

Година 2016.
10

11

12

13

14

15

Службени лист општине Мали Иђош

Израда бунара БФ4 у Фекетићу
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 10.939.683,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Изградња пешачког моста преко реке Криваје
у центру Малог Иђоша
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 13.293.864,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Саобраћајнице у улици Башта, Гајска
(29.Новембар), Мункачи Михаља у Малом
Иђошу
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 22.678.783,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Санација и ојачање коловозног застора
уулици Народног фронта, ЈНА, Јожефа Атиле,
Гробљанска, Ади Ендреа и Болманска у
Фекетићу
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 13.249.003,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Санација - ојачање коловозног застора у
насељу Фекетић, Општина Мали Иђош
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
Ревитализација постојећих локалних
саобраћајница на територији МЗ Ловћенац
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00
Извори финансирања:

Број 39.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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16

17

18

19

20

- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
Повезивање БЛ-1 бунара - Ловћенац
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 2.480.922,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из донација
- из осталих извора
Изградња општинске регионалне водоводне
мреже са фабриком воде, прва фаза подсистем
Мали Иђош са бунаром Б4 и подсистем
Фекетић.
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Саобраћајница у улицама 13.јула, Његошева,
М.Срзентића, Бориса Кидрича, Ђ.Ђуковића и
П.Ћетковића - Ловћенац
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 8.029.622,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Адаптација објекта за спорт и физичку
културу ООШ "Ади Ендре" Мали Иђош
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта: 5.025.275.4
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора
Реконструкција пешачких и бициклистичких
стаза у центру насеља Фекетић - повећање
туристичког потенцијала
Година почетка финансирања пројекта: 2017
Година завршетка финансирања пројекта: 2018
Укупна вредност пројекта: 1.400.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

Година 2016.

Страна 9.
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-

-
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-

Страна 10.

Година 2016.
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Службени лист општине Мали Иђош

Израда главног пројекта адаптације и
реконструкције Дома пољопривреде у Малом
Иђошу
Година почетка финансирања пројекта: 2016
Година завршетка финансирања пројекта: 2017
Укупна вредност пројекта: 500.000,00
Извори финансирања:
- из текућих прихода
- из кредита
- из буџета Републике Србије
- из осталих извора

Број 39.

-

-

-

Члан 4.
Буџет за 2017.годину састоји се од:
1) примања у износу од
2) издатака у износу од

515.422.000,00динара
515.422.000,00динара
Члан 5.

Класа/Категорија
/ Група

Примања буџета општине у укупном износу од 515.422.000,00 динара поврстана,
односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:
План за 2017.

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Средства
из буџета

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000
710000

ПОРЕЗИ

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

448,867,000
215,738,000
132,538,000

Порез на зараде

711121

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

1,000,000

711122

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

2,500,000

711123

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

6,000,000

711143

Порез на приходе од непокретности

711145
711146
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

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

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

0.0%

711111

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

Структура %

Средства
из осталих
извора
финан.
буџ.
корисника

87,588,000

500,000
300,000
50,000
500,000
50,000
50,000
24,000,000
10,000,000
72,250,000
20,000,000
28,000,000
3,000,000

99.8%
48.0%
29.5%

65,555,000
-

19.5%

2,500,000

1.3%

6,000,000

0.1%

500,000

0.1%

300,000

0.0%

50,000

0.1%

500,000

0.0%

50,000

0.0%

50,000

5.3%

24,000,000

2.2%

6.2%
0.7%

132,538,000

1,000,000

0.6%

4.4%

215,738,000

87,588,000

0.2%

16.1%

514,422,000

10,000,000
-

72,250,000
20,000,000
28,000,000
3,000,000
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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

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
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

742000

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
2,500,000
152,058,559
-

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

733000

Страна 11.

742155

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

742251

Општинске административне таксе

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

742255

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине

3.6%
0.0%

200,000

1.1%

5,000,000

0.0%
1.9%

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%
0.6%

50,000
-

0.6%
33.8%
0.0%

33.8%

8,450,000
5,500,000

0.1%

0.0%
152,058,559

16,000,000

2,500,000
2,500,000

65,555,000

217,613,559

451,000

451,000

451,000

451,000

65,104,000

217,162,559

9,500,000

9,500,000

26,000,000

26,000,000

1,500,000

39,304,000

40,804,000

7,000,000

25,800,000

32,800,000

104,058,559
4,000,000
81,070,441
59,100,000
2,500,000
100,000
48,000,000
2,500,000
6,000,000
10,258,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000

23.1%

104,058,559

0.9%
18.0%
13.1%

4,000,000
-

0.6%

100,000

10.7%

48,000,000

0.6%

2,500,000

1.3%

0.9%
0.7%
0.4%
0.1%

59,100,000
2,500,000

0.0%

2.3%

81,070,441

6,000,000
-

10,258,000

4,000,000
3,000,000
2,000,000
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658,000
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице
локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним
лицима

742351

600,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743000

1,000,000

743324

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

743351

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

700,000

300,000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745000

10,712,441

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

745152

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина

10,612,441
100,000

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

910000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
911441
7+8+9
3+7+8+9

1,000,000
1,000,000

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

1,000,000
449,867,000
449,867,000

658,000
0.1%

600,000

0.2%

-

0.2%

700,000

0.1%

300,000

2.4%

-

2.4%

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

Средства из
буџета

Структура
%

100,000

0.2%
0.2%

-

1,000,000

-

1,000,000

0.2%

1,000,000

100.0%
100.0%

3

4

Средства из
осталих
извора

65,555,000
65,555,000

Укупна јавна
средства

5

10,712,441
10,612,441

0.0%

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:
Екон.
клас.

1,000,000

6

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

394,862,000

87.8%

15,951,000

410,813,000

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

110,207,000

24.5%

-

110,207,000

411

Плате и додаци запослених

79,364,000

17.6%

-

79,364,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14,704,000

3.3%

-

14,704,000

413

Накнаде у натури (превоз)

225,000

0.1%

-

225,000

414

Социјална давања запосленима

6,574,000

1.5%

-

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

422

Трошкови путовања

4,250,000

0.9%

-

4,250,000

423

Услуге по уговору

58,663,000

13.0%

1,951,000

60,614,000

424

Специјализоване услуге

12,051,000

2.7%

8,000,000

20,051,000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

11,990,000

2.7%

-

11,990,000

426

Материјал

18,550,000

4.1%

-

18,550,000

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

29,895,000

6.6%

-

29,895,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

16,719,000

3.7%

-

16,719,000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

13,176,000

2.9%

-

13,176,000

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

64,430,000

14.3%

2,000,000

66,430,000

150,000

0.0%

-

150,000

126,910,000

28.2%

9,951,000

136,861,000

21,406,000

4.8%

-

21,406,000

515,422,000
515,422,000

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Година 2016.

Страна 13.

46,151,000

10.3%

2,000,000

48,151,000

Капитални трансфери осталим нивоима власти

546,000

0.1%

-

546,000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

7,200,000

1.6%

-

7,200,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

10,533,000

2.3%

-

10,533,000

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

16,500,000

3.7%

2,000,000

18,500,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16,500,000

3.7%

2,000,000

18,500,000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

41,320,000

9.2%

2,000,000

43,320,000

481

Дотације невладиним организацијама;

33,250,000

7.4%

2,000,000

35,250,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

3,550,000

0.8%

-

3,550,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

3,520,000

0.8%

-

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

5,500,000

1.2%

-

5,500,000

49911

Стална резерва

2,500,000

0.6%

-

2,500,000

49912

Текућа резерва

3,000,000

0.7%

-

3,000,000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

54,005,000

12.0%

49,604,000

103,609,000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

53,605,000

11.9%

49,604,000

103,209,000

511

Зграде и грађевински објекти;

48,050,000

10.7%

49,604,000

97,654,000

512

Машине и опрема;

5,390,000

1.2%

-

5,390,000

513

Остале некретнине и опрема;

15,000

0.0%

-

15,000

515

Нематеријална имовина

150,000

0.0%

-

150,000

540
543

ПРИРОДНА ИМОВИНА

400,000

0.1%

-

400,000

Шуме и воде

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

449,867,000

100.0%

65,555,000

515,422,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

4

3

6

7

1

01

Раздео

Глава

Укупни расходи и издаци, у износу од 515.422.000,00 динара, финансирани из свих
извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010001

Функционисање скупштине

411

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

415

110

2,840,000

2,840,000

508,000

508,000

15,000

15,000

Накнаде трошкова за запослене

150,000

150,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

300,000

300,000

417
421

Посланички додатак
Стални трошкови

150,000
25,000

150,000
25,000

422

Трошкови путовања

550,000

550,000

423

Накнаде одборницима

1,550,000

1,550,000

423

Услуге по уговору

1,600,000

1,600,000

Страна 14.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 39.

426

Материјал

100,000

100,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

326,000

326,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

8,114,000

Функција 110:

8,114,000

8,114,000
0

8,114,000

Извори финансирања за програмску активност
2101-0001:
01

Приходи из буџета

8,114,000

Свега за програмску активност 2101-0001:

8,114,000

8,114,000
0

8,114,000

Изборна Комисија
21010001

Функционисање скупштине

416
421

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

422
423

160

400,000
50,000

400,000
50,000

Трошкови путовања

150,000

150,000

Услуге по уговору

500,000

500,000

426

Материјал

250,000

250,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

150,000

150,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

1,500,000

Функција 160:

1,500,000

1,500,000
0

1,500,000

Извори финансирања за програмску активност
2101-0001:
01

Приходи из буџета

1,500,000

Свега за програмску активност 2101-0001:

1,500,000

1,500,000
0

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

1,200,000

1,200,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

1,200,000

Функција 110:

1,200,000

1,200,000
0

1,200,000

Извори финансирања за програмску активност
2101-0001:
01

Приходи из буџета

1,200,000

Свега за програмску активност 2101-0001:

1,200,000

1,200,000
0

1,200,000

0

10,814,000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

10,814,000

Свега за Програм 16:

10,814,000

10,814,000

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

10,814,000

Свега за Главу 1:

10,814,000

10,814,000
0

10,814,000

0

10,814,000

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

Приходи из буџета

10,814,000

Свега за Раздео 1:

10,814,000

10,814,000

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
2101
21010002

Функционисање извршних органа
411

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

111

5,550,000

5,550,000

993,000

993,000

Накнаде у натури

10,000

10,000

414

Социјална давања запосленима

50,000

50,000

415
416

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

150,000
1,000,000

150,000
1,000,000

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

10,000

10,000

500,000

500,000

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

423

Услуге по уговору

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

01

Приходи из буџета

9,951,000

Функција 111:

9,951,000

Страна 15.

1,000,000

1,000,000

50,000

50,000

638,000

638,000

Извори финансирања за функцију 111:
9,951,000
0

9,951,000

Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
01

Приходи из буџета

9,951,000

Свега за програмску активност 2101-0002:

9,951,000

9,951,000
0

9,951,000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

9,951,000

Свега за Програм 16:

9,951,000

9,951,000
0

9,951,000

0

9,951,000

0

9,951,000

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

9,951,000

Свега за Главу 1:

9,951,000

9,951,000

Извори финансирања за Раздео 2:
01

3

Приходи из буџета

9,951,000

Свега за Раздео 2:

9,951,000

9,951,000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

01
2101
21010002

Функционисање извршних органа
411

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414
415

111

4,700,000

4,700,000

850,000

850,000

10,000

10,000

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

400,000
500,000

400,000
500,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

400,000

400,000

421

Стални трошкови

100,000

100,000

422

Трошкови путовања

300,000

300,000

423

Услуге по уговору

1,500,000

1,500,000

424
426

Специјализоване услуге
Материјал

200,000
100,000

200,000
100,000

Остале донације, дотације и трансфери

510,000

510,000

465

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

9,570,000

Функција 111:

9,570,000

9,570,000
0

9,570,000

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

9,570,000

Свега за програмску активност 2101-0002:

9,570,000

411

Подршка раду извршних органа власти и
скупштине
Скупштинска служба
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2,610,000

2,610,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

467,000

467,000

413
414

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

20,000
300,000

20,000
300,000

415

Накнаде трошкова за запослене

350,000

350,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

50,000

50,000

421

Стални трошкови

50,000

50,000

422

Трошкови путовања

100,000

100,000

426

Материјал

150,000

150,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

300,000

300,000

01

21010003
111

9,570,000
0

9,570,000

Извори финансирања за функцију 111:
01

Приходи из буџета

4,397,000

Функција 111:

4,397,000

Извори финансирања за програмску активност
2101-0003:

4,397,000
0

4,397,000

Страна 16.

Година 2016.
01

Службени лист општине Мали Иђош

Приходи из буџета

4,397,000

Свега за програмску активност 2101-0003:

4,397,000

Број 39.
4,397,000
0

4,397,000

0

13,967,000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

13,967,000

Свега за Програм 16:

13,967,000

13,967,000

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

13,967,000

Свега за Главу 1:

13,967,000

13,967,000
0

13,967,000

0

13,967,000

Извори финансирања за Раздео 3:
01

4

1

13,967,000

Свега за Раздео 3:

13,967,000

13,967,000

411

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ
Oпштинско правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

50,000

50,000

415

Накнаде трошкова за запослене

150,000

150,000

421

Стални трошкови

50,000

50,000

426

Материјал

60,000

60,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

170,000

170,000

01

Приходи из буџета

2,440,000

Функција 330:

2,440,000

1
0602

4

Приходи из буџета

0602-0004
330

1,600,000

1,600,000

310,000
50,000

310,000
50,000

Извори финансирања за функцију 330:
2,440,000
0

2,440,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0004:
01

Приходи из буџета

2,440,000

Свега за програмску активност 0602-0004:

2,440,000

2,440,000
0

2,440,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

2,440,000

Свега за Програм 15:

2,440,000

2,440,000
0

2,440,000

0

2,440,000

0

2,440,000

Извори финансирања за Главу 1:
01

Приходи из буџета

2,440,000

Свега за Главу 1:

2,440,000

2,440,000

Извори финансирања за Раздео 4:
01

5

1

2,440,000

Свега за Раздео 4:

2,440,000

2,440,000

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ

1
0602

5

Приходи из буџета

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

0602-0001

411

Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

414
415

130

20,467,000

20,467,000

3,794,000
10,000

3,794,000
10,000

Социјална давања запосленима

3,100,000

3,100,000

Накнаде трошкова за запослене

1,200,000

1,200,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2,000,000

2,000,000

421

Стални трошкови

13,216,000

13,216,000

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

700,000
16,100,000

700,000
16,100,000

424

Специјализоване услуге

200,000

200,000

425

Текуће поправке и одржавање

1,500,000

1,500,000

426

Материјал

8,200,000

8,200,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

3,050,000

3,050,000

Број 39.
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482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

3,500,000

3,500,000

483

3,500,000

3,500,000

1,000,000

1,000,000

511

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

1,000,000

1,000,000

512

Машине и опрема

500,000

500,000

484

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

83,037,000

Функција 130:

83,037,000

83,037,000
0

83,037,000

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:
01

5

1

Приходи из буџета

83,037,000

Свега за Програмску активност 0602-0001:

83,037,000

83,037,000
0

83,037,000

441

Сервисирање јавног дуга
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата

50,000

444

Пратећи трошкови задуживања

50,000

50,000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

1,000,000

1,000,000

01

Приходи из буџета

1,100,000

Функција 170:

1,100,000

0602-0003
170

50,000

Извори финансирања за функцију 170:
1,100,000
0

1,100,000

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

1,100,000

Свега за Програмску активност 0602-0003:

1,100,000

411

Заштитник грађана
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1,600,000

1,600,000

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

310,000
50,000

310,000
50,000

414

Социјална давања запосленима

200,000

200,000

415

Накнаде трошкова за запослене

250,000

250,000

421

Стални трошкови

100,000

100,000

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

01

Приходи из буџета

2,740,000

Функција 330:

2,740,000

01

5

1

0602-0005
330

1,100,000
0

1,100,000

60,000

60,000

170,000

170,000

Извори финансирања за функцију 330:
2,740,000
0

2,740,000

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

2,740,000

Свега за програмску активност 0602-0005:

2,740,000

411

Инспекцијски послови
Остале опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2,780,000

2,780,000

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

500,000
30,000

500,000
30,000

414

Социјална давања запосленима

100,000

100,000

415

Накнаде трошкова за запослене

200,000

200,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

200,000

200,000

421

Стални трошкови

200,000

200,000

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

150,000
150,000

150,000
150,000

426

Материјал

200,000

200,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

320,000

320,000

01

5

1

0602-0006
133

2,740,000
0

2,740,000

Извори финансирања за функцију 133:
01

Приходи из буџета

4,830,000

Функција 133:

4,830,000

4,830,000
0

4,830,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0006:
01

Приходи из буџета

4,830,000

Свега за програмску активност 0602-0006:

4,830,000

4,830,000
0

4,830,000

Страна 18.
5

1

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 39.

Функционисање националних савета
националних мањина
Опште јавне услуге

0602-0007
130
481

Дотације невладиним организацијама

400,000

400,000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

400,000

Функција 130:

400,000

400,000
0

400,000

0

400,000

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

400,000

Свега за Програмску активност 0602-0007:

400,000

411

Програмска активност: Правна помоћ
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

859,000

859,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

154,000

154,000

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

01

Приходи из буџета

1,148,000

Функција 330:

1,148,000

01

5

1

0602-0008
330

400,000

20,000

20,000

115,000

115,000

Извори финансирања за функцију 330:
1,148,000
0

1,148,000

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0008:
01

5

1

0602-0009
112
49912

Приходи из буџета

1,148,000

Свега за Програмску активност 0602-0008:

1,148,000

Текућа буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва

3,000,000

1,148,000
0

1,148,000

3,000,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 112:

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0009:
01

5

1

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за Програмску активност 0602-0009:

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

Стална буџетска резерва
Финансијски и фискални послови

0602-0010
112
####

Стална резерва

2,500,000

2,500,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Функција 112:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

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

2,500,000

Свега за Програмску активност 0602-0010:

2,500,000

411

Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе
Локална пореска администрација
Oпште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2,527,000

2,527,000

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

453,000
30,000

453,000
30,000

414

Социјална давања запосленима

150,000

150,000

415

Накнаде трошкова за запослене

150,000

150,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

200,000

200,000

421

Стални трошкови

50,000

50,000

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

50,000
1,000,000

50,000
1,000,000

426

Материјал

150,000

150,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

291,000

291,000

01

5

1

0602-0013
130

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

5,051,000

Функција 130:

5,051,000

5,051,000
0

5,051,000
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Извори финансирања за програмску активност
0602-0013:
01

5

1

Приходи из буџета

5,051,000

Свега за програмску активност 0602-0013:

5,051,000

5,051,000
0

5,051,000

422

Ванредне ситуације
Цивилна одбрана
Трошкови путовања

50,000

50,000

423

Услуге по уговору

150,000

150,000

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

100,000
100,000

100,000
100,000

Материјал

200,000

200,000

0602-0014
220

426

Извори финансирања за функцију 220:
01

Приходи из буџета

600,000

Функција 220:

600,000

600,000
0

600,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0014:
01

5

1

0602П1

600,000

1,000,000

1,000,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

1,000,000

1,000,000

Функција 130:

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета

1,000,000

1,000,000

Свега за пројекат 0602-П1:

1,000,000

1,000,000

0602П2

Опремање канцеларија
Опште јавне услуге
512

Машине и опрема

800,000

800,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

800,000

800,000

Функција 130:

800,000

800,000

Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета

800,000

800,000

Свега за пројекат 0602-П2:

800,000

800,000

01

1

600,000
0

Опште јавне услуге
Машине и опрема

130

5

600,000

512

01

1

600,000

Свега за програмску активност 0602-0014:

Куповина опреме за информатику
130

5

Приходи из буџета

0602П3

Набавка путничког возила
Опште јавне услуге

130
512

Машине и опрема

2,500,000

2,500,000

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000

Функција 130:

2,500,000

2,500,000

Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета

2,500,000

2,500,000

Свега за пројекат 0602-П3:

2,500,000

2,500,000

01

Извори финансирања за Програм 15:
01

5

1

5

1

Приходи из буџета

108,706,000

Свега за Програм 15:

108,706,000

0

108,706,000

2,000,000

26,000,000

108,706,000

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101

Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице

1101-0001
620
511

Зграде и грађевински објекти

24,000,000

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

24,000,000

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 620:

24,000,000

24,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

26,000,000
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Извори финансирања за Програмску активност
1101-0001:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 1101-0001:

5

1

24,000,000
24,000,000

24,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

26,000,000

411

Спровођење урбанистичких и просторних
планова
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

800,000

800,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

150,000

150,000

421

Стални трошкови

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и трансфери

01

Приходи из буџета

1,350,000

Функција 660:

1,350,000

1101-0002
660

50,000

50,000

100,000
100,000

100,000
100,000

50,000

50,000

100,000

100,000

Извори финансирања за функцију 660:
1,350,000
0

1,350,000

Извори финансирања за Програмску активност
1101-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

1,350,000

Свега за Програмску активност 1101-0002:

1,350,000

425

Управљање грађевинском земљиштем
Стамбени развој
Текуће поправке и одржавање

511

Зграде и грађевински објекти

01

Приходи из буџета

13,500,000

Функција 610:

13,500,000

1101-0003
610

1,350,000
0

1,350,000

3,500,000

3,500,000

10,000,000

10,000,000

Извори финансирања за функцију 610:
13,500,000
0

13,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1101-0003:
01

5

1

Приходи из буџета

13,500,000

Свега за Програмску активност 1101-0003:

13,500,000

425

Социјално становаање
Стамбени развој
Текуће поправке и одржавање

511

Зграде и грађевински објекти

01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 610:

2,000,000

1101-0004
610

13,500,000
0

13,500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

Извори финансирања за функцију 610:
2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1101-0004:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 1101-0004:

2,000,000

01

Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 1:

5

1

5

1

2,000,000
0

40,850,000
40,850,000

2,000,000

40,850,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

42,850,000

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈП "КОМУНАЛ"

1102
1102-0001
640
4511
4512

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

7,500,000

7,500,000

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 640:
01

Приходи из буџета

8,500,000

Функција 640:

8,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0001:

8,500,000
0

8,500,000

Број 39.
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01

5

1

1102-0002
660
423
4511
4512

Година 2016.

Приходи из буџета

8,500,000

Свега за Програмску активност 1102-0001:

8,500,000

Одржавање јавних зелених површина
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

Страна 21.
8,500,000
0

8,500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Функција 660:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0002:
01

5

1

1102-0003
660
423
4512

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за Програмску активност 1102-0002:

2,500,000

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Услуге по уговору

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 660:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0002:
01

5

1

1102-0004
660
423
4512

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 1102-0003:

2,000,000

Зоохигијена
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Услуге по уговору
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

2,000,000
0

2,000,000

800,000

800,000

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 660:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0004:
01

5

1

1102-0005
660
4512

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за Програмску активност 1102-0004:

1,000,000

Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1,000,000
0

500,000

1,000,000

500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 660:

500,000

500,000
0

500,000

0

500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0005:
01

5

1

1102-0006
660
4512

Приходи из буџета

500,000

Свега за Програмску активност 1102-0005:

500,000

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

500,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 660:

500,000

500,000
0

500,000
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Извори финансирања за Програмску активност
1102-0006:
01

5

1

1102-0007
660
423
4512

Приходи из буџета

500,000

Свега за Програмску активност 1102-0006:

500,000

Производња и дистрибуције топлотне енергије
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Услуге по уговору
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

500,000
0

500,000

3,500,000

3,500,000

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

4,500,000

Функција 660:

4,500,000

4,500,000
0

4,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0007:
01

5

1

1102-0008
630
4511
4512

Приходи из буџета

4,500,000

Свега за Програмску активност 1102-0007:

4,500,000

Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

4,500,000
0

4,500,000

Извори финансирања за функцију 630:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 630:

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0008:
01

5

1

1102-0009
660
4511
4512

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за Програмску активност 1102-0008:

3,000,000

Остале комуналне услуге
Послови становања и заједнице неквалификованих на
другом месту
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

3,000,000
0

3,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 660:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1102-0009:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за Програмску активност 1102-0009:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

0

23,500,000

Извори финансирања за Програм 2:
01

5

1

1501

5

1

1501-0001

Приходи из буџета

23,500,000

Свега за Програм 2:

23,500,000

423

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
КЛЕР
Вишенаменски развојни пројекти
Услуге по уговору

465

Остале донације, дотације и трансфери

474

23,500,000

2,500,000

2,500,000

150,000

150,000

Извори финансирања за функцију 474:
01

Приходи из буџета

2,650,000

Функција 474:

2,650,000

2,650,000
0

2,650,000

Извори финансирања за Програмску активност
1501-0001:
01

5

1

1501-0002

Приходи из буџета

2,650,000

Свега за Програмску активност 1501-0001:

2,650,000

Мере активне политике запошљавања

2,650,000
0

2,650,000
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410
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4511
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Општи економски и комерцијални послови и послови
по питању рада
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

01

Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 410:

1,500,000

Страна 23.
1,500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000
2,500,000

3,000,000

2,500,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1501-0002:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 1501-0002:

5

1

1501-0003
410
4512

Подстицаји за развој предузетништва
Општи економски и комерцијални послови и послови
по питању рада
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

2,500,000
2,500,000

2,500,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 410:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 410:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

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

1,000,000

Свега за Програмску активност 1501-0003:

1,000,000

01

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета

6,150,000

07

Донације од осталих нивоа власти

01

Свега за Програм 3:

5

1

5

1

1,000,000
0

1,000,000

6,150,000
1,500,000

1,500,000

6,150,000

1,500,000

7,650,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000

8,000,000
16,000,000

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

0101

Подршка за спровођење пољопривредне политике
у локалној заједници

0101-0001
420
423
424

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

426

Материјал

600,000

600,000

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

700,000

700,000

481

Дотације невладиним организацијама

600,000

600,000

01

Извори финансирања за функцију 420:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 420:

17,900,000
17,900,000

17,900,000
8,000,000

8,000,000

8,000,000

25,900,000

Извори финансирања за Програмску активност
0101-0001:

5

1

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

0101-0002
420
4511
4512

17,900,000

17,900,000
8,000,000

8,000,000

8,000,000

25,900,000

Свега за Програмску активност 0101-0001:

17,900,000

Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Извори финансирања за функцију 420:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 420:

2,000,000

2,000,000
0

2,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0101-0002:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

2,000,000

Извори финансирања за Програм 5:

2,000,000
0

2,000,000

Страна 24.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 5:

5

1

5

1

Број 39.

19,900,000
19,900,000

19,900,000
8,000,000

8,000,000

8,000,000

27,900,000

423

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Услуге по уговору

200,000

200,000

424

Специјализоване услуге

400,000

400,000

0401
0401-0001
560

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

600,000

Функција 560:

600,000

600,000
0

600,000

0

600,000

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0001:
01

5

1

Приходи из буџета

600,000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

600,000

600,000

423

Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Услуге по уговору

200,000

200,000

424

Специјализоване услуге

300,000

300,000

0401-0002
560

Извори финансирања за функцију 560:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 560:

500,000

500,000
0

500,000

0

500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

500,000

Свега за Програмску активност 0401-0002:

500,000

500,000

Заштита природе

0401-0003

Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
423

Услуге по уговору

300,000

300,000

424

Специјализоване услуге

300,000

300,000

543

Шуме и воде

400,000

400,000

Извори финансирања за функцију 540:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 540:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0003:
01

5

1

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за Програмску активност 0401-0003:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

423

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Услуге по уговору

200,000

200,000

424

Специјализоване услуге

200,000

200,000

0401-0004
520

Извори финансирања за функцију 520:
01

Приходи из буџета

400,000

Функција 520:

400,000

400,000
0

400,000

0

400,000

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

400,000

Свега за Програмску активност 0401-0004:

400,000

423

Управљање комуналном отпадом
Управљање отпадом
Услуге по уговору

400,000

400,000

424

Специјализоване услуге

400,000

400,000

01

5

1

0401-0005
510

400,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

800,000

Функција 510:

800,000

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0005:

800,000
0

800,000

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош
01

5

1

Година 2016.

Приходи из буџета

800,000

Свега за Програмску активност 0401-0005:

800,000

Страна 25.
800,000
0

800,000

Управљање осталим врстама отпада

0401-0006
510
4511
4512

"Регинална депонија" доо Суботица
Управљање отпадом
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

3,419,000

3,419,000

5,326,000

5,326,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

8,745,000

Функција 510:

8,745,000

8,745,000
0

8,745,000

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0006:
01

Приходи из буџета

8,745,000

Свега за Програмску активност 0401-0006:

8,745,000

8,745,000
0

8,745,000

0

12,045,000

Извори финансирања за Програм 6:
01

5

1

5

1

Приходи из буџета

12,045,000

Свега за Програм 6:

12,045,000

12,045,000

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701

ЈП"КОМУНАЛ"
Управљање саобраћајем
Саобраћај

0701-0001
450
511

Зграде и грађевински објекти

600,000

600,000

Извори финансирања за функцију 450:
01

Приходи из буџета

600,000

Функција 450:

600,000

600,000
0

600,000

Извори финансирања за Програмску активност
0701-0001:
01

5

1

0701П1

600,000

3,000,000

3,000,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

600,000

01
07

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

3,000,000

Функција 451:

3,000,000

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

3,000,000

Свега за пројекат 0701-П1:

3,000,000

3,000,000

6,000,000

511

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

3,500,000

5,300,000

8,800,000

01
13

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

3,500,000
5,300,000

3,500,000
5,300,000

Функција 451:

3,500,000

5,300,000

8,800,000

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

3,500,000
5,300,000

3,500,000
5,300,000

Свега за пројекат 0701-П2:

3,500,000

5,300,000

8,800,000

0701П2
451
248

01
13

1

0

511

01
07

5

600,000

Изградња саобраћајница у улицама

247

1

600,000

Свега за Програмску активност 0701-0001:

Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти

451

5

Приходи из буџета

Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Саобраћај

0701-0002
450
423

Услуге по уговору

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

Извори финансирања за функцију 450:
01

Приходи из буџета

Страна 26.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Функција 450:

2,500,000

Број 39.
0

2,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0701-0002:
01

5

1

0701-0003
450
423

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за Програмску активност 0701-0002:

2,500,000

Управљање јавним паркиралиштима
Саобраћај
Услуге по уговору

2,500,000
0

500,000

2,500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 450:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 450:

500,000

500,000
0

500,000

0

500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0701-0003:
01

5

1

Приходи из буџета

500,000

Свега за Програмску активност 0701-0003:

500,000

500,000

Јавни градски и приградски превоз путника
Саобраћај

0701-0004
450
423

Услуге по уговору

2,500,000

2,500,000

Извори финансирања за функцију 450:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Функција 450:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0701-0004:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за Програмску активност 0701-0004:

2,500,000

01
07

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

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

5

1

5

1

2,500,000
0

2,500,000

3,000,000

12,600,000
3,000,000

12,600,000

12,600,000

5,300,000

5,300,000

8,300,000

20,900,000

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2002

4631

Функционисање основних школа
Основно образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

2002-0001
912

29,551,000

29,551,000

546,000

546,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

30,097,000

Функција 912:

30,097,000

30,097,000
0

30,097,000

Извори финансирања за Програмску активност
2002-0001:
01

Приходи из буџета

30,097,000

Свега за Програмску активност 2002-0001:

30,097,000

30,097,000
0

30,097,000

0

30,097,000

Извори финансирања за Програм 9:
01

5

1

5

1

Приходи из буџета

30,097,000

Свега за Програм 9:

30,097,000

30,097,000

4631

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална заштита неквалификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

5,000,000

5,000,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4,500,000

4,500,000

0901
0901-0001
090

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

9,500,000

Функција 090:

9,500,000

9,500,000
0

9,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
01

Приходи из буџета

9,500,000

Свега за Програмску активност 0901-0001:

9,500,000

9,500,000
0

9,500,000

Број 39.
5

1

Службени лист општине Мали Иђош
09010001

4631
472
01
07

01
07

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

5,500,000
5,500,000

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 0901-0001:

1

Страна 27.

Превоз ђака и студената
090

5

Година 2016.

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

11,000,000
11,000,000

4631

Прихватилишта и друге врсте смештаја
Социјална заштита неквалификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

200,000

200,000

481

Дотације невладиним организацијама

200,000

200,000

0901-0002
090

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

400,000

Функција 090:

400,000

400,000
0

400,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

400,000

Свега за Програмску активност 0901-0002:

400,000

0

400,000

2,000,000

7,000,000

400,000

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална заштита неквалификована на другом
месту

0901-0003
090
481

Дотације невладиним организацијама

5,000,000

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета

5,000,000

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 090:

5,000,000

5,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0003:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програмску активност 0901-0003:

5

1

5,000,000
5,000,000

5,000,000
2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Социјална заштита неквалификована на другом
месту

0901-0004
090
4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

2,500,000

2,500,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Функција 090:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0004:
01

5

1

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за Програмску активност 0901-0004:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Активности Црвеног крста
Социјална заштита неквалификована на другом
месту

0901-0005
090
481

Дотације невладиним организацијама

2,100,000

2,100,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

2,100,000

Функција 090:

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0005:
01

Приходи из буџета

2,100,000

Свега за Програмску активност 0901-0005:

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

Страна 28.
5

1

Година 2016.

0901-0006
090
4631
472

Службени лист општине Мали Иђош

Подршка деци и породица са децом
Социјална заштита неквалификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Исхрана,
смештај ученика и студената, студентске и ученичке
награде)

Број 39.

2,500,000

2,500,000

6,500,000

6,500,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

9,000,000

Функција 090:

9,000,000

9,000,000
0

9,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0006:
01

5

1

Приходи из буџета

9,000,000

Свега за Програмску активност 0901-0006:

9,000,000

9,000,000
0

9,000,000

Подршка старим лицима и/или особама са
инвалидитетом

0901-0007

4631

Социјална заштита неквалификована на другом
месту
Текући трансфери осталим нивоима власти

200,000

200,000

481

Дотације невладиним организацијама

200,000

200,000

090

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

400,000

Функција 090:

400,000

400,000
0

400,000

0

400,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0007:
01

Приходи из буџета

400,000

Свега за Програмску активност 0901-0007:

400,000

01

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 11:

5

1

5

1

1801
1801-0001
740
464

ПРОГРАМ 12: ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здраствене
заштите
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

400,000

39,900,000
39,900,000

39,900,000
6,000,000

6,000,000

6,000,000

45,900,000

6,500,000

6,500,000

Извори финансирања за функцију 740:
01

Приходи из буџета

6,500,000

Функција 740:

6,500,000

6,500,000
0

6,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1801-0001:
01

5

1

1801-0002
740
464

Приходи из буџета

6,500,000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

6,500,000

Мртвозорство
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

6,500,000
0

500,000

6,500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 740:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 740:

500,000

500,000
0

500,000

0

500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1801-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

500,000

Свега за Програмску активност 1801-0002:

500,000

500,000

Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље

1801-0003
740
464

Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 740:
01

Приходи из буџета

200,000

Функција 740:

200,000

200,000
0

200,000
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Извори финансирања за Програмску активност
1801-0003:
01

5

1

1801П1

Приходи из буџета

200,000

Свега за Програмску активност 1801-0003:

200,000

0

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

25,732,000

25,732,000

33,732,000

Реконструкција крова зграде Дома здравља
511

Услуге јавног здравства
Зграде и грађевински објекти

01
07

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

800,000

Функција 740:

800,000

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

800,000

Свега за пројекат 1801-П1:

800,000

740

01
07

01

Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 12:

5

1

5

1

200,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1201-0002

КУД
Услуге културе

820
481

Дотације невладиним организацијама

8,200,000

8,200,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

8,200,000

Функција 820:

8,200,000

8,200,000
0

8,200,000

Извори финансирања за Програмску активност
1201-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

8,200,000

Свега за Програмску активност 1201-0002:

8,200,000

8,200,000
0

8,200,000

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

1201-0002

Друштвене и хуманитарне организације
Услуге културе

820
481

Дотације невладиним организацијама

3,500,000

3,500,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

3,500,000

Функција 820:

3,500,000

3,500,000
0

3,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1201-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

3,500,000

Свега за Програмску активност 1201-0002:

3,500,000

3,500,000
0

3,500,000

Унапређење система учувања и представљања
културно-историјског наслеђа

1201-0003
820
425
481
511

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Дотације невладиним организацијама - Верске
заједнице
Зграде и грађевински објекти

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Функција 820:

2,500,000

2,500,000
0

2,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1201-0003:
01

Приходи из буџета

2,500,000

Свега за Програмску активност 1201-0003:

2,500,000

ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"

2,500,000
0

2,500,000

Страна 30.
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Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања

1201-0004
830
423
4511
4512

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1,200,000

1,200,000

800,000

800,000

150,000

150,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

2,150,000

Функција 830:

2,150,000

2,150,000
0

2,150,000

Извори финансирања за Програмску активност
1201-0004:
01

5

1

1201-0005
830
481

Приходи из буџета

2,150,000

Свега за Програмску активност 1201-0004:

2,150,000

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

2,150,000
0

400,000

2,150,000

400,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

400,000

Функција 830:

400,000

400,000
0

400,000

0

400,000

Извори финансирања за Програмску активност
1201-0005:
01

5

1

Приходи из буџета

400,000

Свега за Програмску активност 1201-0005:

400,000

400,000

Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом

1201-0006
830
423
481

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама - Верске
заједнице

200,000

200,000

200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

400,000

Функција 830:

400,000

400,000
0

400,000

0

400,000

0

17,150,000

Извори финансирања за Програмску активност
1201-0006:
01

Приходи из буџета

400,000

Свега за Програмску активност 1201-0006:

400,000

400,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

5

1

5

1

Приходи из буџета

17,150,000

Свега за Програм 13:

17,150,000

17,150,000

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

1301
1301-0001
810
481

Дотације невладиним организацијама

7,500,000

7,500,000

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

7,500,000

Функција 810:

7,500,000

7,500,000
0

7,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1301-0001:
01

5

1

Приходи из буџета

7,500,000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

7,500,000

7,500,000
0

7,500,000

465

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

400,000

400,000

481

Дотације невладиним организацијама

150,000

150,000

1301-0002
810

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

550,000

Функција 810:

550,000

550,000
0

550,000
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Извори финансирања за Програмску активност
1301-0002:
01

5

1

Приходи из буџета

550,000

Свега за Програмску активност 1301-0002:

550,000

550,000
0

550,000

421

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Стални трошкови

500,000

500,000

425

Текуће поправке и одржавање

200,000

200,000

511

Зграде и грађевински објекти

300,000

300,000

1301-0003
810

Извори финансирања за функцију 810:

5

1

01

Приходи из буџета

1,000,000
1,000,000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0003:

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

1,000,000

1,000,000
0

1,000,000

Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта

1301-0004
810
481

Дотације невладиним организацијама

2,100,000

2,100,000

Извори финансирања за функцију 810:

5

1

01

Приходи из буџета

2,100,000
2,100,000

01

Функција 810:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0004:

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

2,100,000

2,100,000
0

2,100,000

Спровођење омладинске политике

1301-0005

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

860
416

Награде запосленима и остали посебни расходи

600,000

600,000

422

Трошкови путовања

150,000

150,000

426

Материјал

50,000

50,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

60,000

60,000

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

860,000
860,000

01

Функција 860:
Извори финансирања за Програмску активност
1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0005:

860,000

860,000
0

860,000

0

860,000

0

12,010,000

860,000

860,000

Извори финансирања за Програм 14:
01

5
5

1
1

12,010,000

12,010,000

511

1,500,000

01

Извори финансирања за функцију 483:
Приходи из буџета

1,500,000

Функција 483:

1,500,000

Извори финансирања за пројекат 0501-П1:
Приходи из буџета

1,500,000

Свега за пројекат 0501-П1:

1,500,000

0

1,500,000

500,000

13,572,000

14,072,000

13,572,000

500,000
13,572,000

0501П1

01

1

12,010,000

Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Пројекат термоизолације зграде Скупштине
општине
Истраживање и развој - Гориво и енергија
Зграде и грађевински објекти

0501

483

5

Приходи из буџета

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

0501П2
483

1,500,000
1,500,000
0

1,500,000
1,500,000

500,000

Страна 32.
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Функција 483:

500,000

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

500,000

Свега за пројекат 0501-П2:

500,000

01

Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 17:

01

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5

4

5

4

2,000,000

Извори финансирања за Раздео 5:
Приходи из буџета

332,908,000

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

411
412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

0602
130

500,000
13,572,000

13,572,000

14,072,000

13,572,000

13,572,000

13,572,000

15,572,000

2,000,000

332,908,000
50,304,000

01

0602-0002

13,572,000

332,908,000

332,908,000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
УПРАВЕ
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

14,072,000

2,000,000

Свега за Главу 1:

Свега за Раздео 5:

Број 39.
13,572,000

5,300,000

55,604,000

388,512,000

332,908,000
50,304,000

332,908,000

50,304,000

5,300,000

50,304,000

5,300,000

5,300,000

55,604,000

388,512,000

7,743,000

7,743,000

1,487,000
1,141,000

1,487,000
1,141,000

200,000

200,000

Стални трошкови

2,350,000

2,350,000

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

865,000
5,263,000

865,000
5,263,000

424

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

1,451,000
5,200,000

1,451,000

425
426

Материјал

4,225,000

4,225,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

1,100,000

512

Машине и опрема

1,100,000
200,000

5,200,000

200,000

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

31,225,000
31,225,000

01

Функција 130:
Извори финансирања за Програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета

31,225,000

Свега за Програмску активност 0602-0002:

31,225,000

31,225,000
0

31,225,000

31,225,000
0

31,225,000

Извори финансирања за Главу 4:
01

01

5

5

5
5

5
5

Приходи из буџета

31,225,000

Свега за Главу 4:

31,225,000

Извори финансирања за Раздео 5:
Приходи из буџета

31,225,000

Свега за Раздео 5:

31,225,000

31,225,000
0

31,225,000

0

31,225,000

31,225,000

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ

421

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Стални трошкови

20,000

422

Трошкови путовања

50,000

50,000

423

Услуге по уговору

100,000

100,000

424

Специјализоване услуге

50,000

50,000

426
465

Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

20,000
10,000

20,000
10,000

512

Машине и опрема

40,000

40,000

1502
1502-0001
473

20,000
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Извори финансирања за функцију 473:

5

5

01

Приходи из буџета

290,000
290,000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0001:

290,000

290,000
0

290,000

0

290,000

290,000

290,000

421

Промоција туристичке понуде
Туризам
Стални трошкови

10,000

10,000

422

Трошкови путовања

230,000

230,000

423

Услуге по уговору

100,000

100,000

426

Материјал

50,000

50,000

1502-0002
473

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

390,000
390,000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Програмску активност
1502-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0002:

390,000

390,000
0

390,000

0

390,000

0

680,000

0

680,000

390,000

390,000

Извори финансирања за Главу 5:
01

Приходи из буџета

680,000

Свега за Главу 5:

680,000

680,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01

5
5

3
3

5

3

Приходи из буџета

680,000

Свега за Раздео 5:

680,000

680,000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201

411

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2,100,000

2,100,000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

378,000

378,000

414

Социјална давања запосленима

285,000

285,000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

1201-0001
820

10,000

10,000

525,000

525,000

40,000
1,500,000

451,000

100,000

40,000
1,951,000
100,000

40,000

40,000

Материјал

165,000

165,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

320,000

320,000

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

400,000
150,000

400,000
150,000

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

01

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

01

Функција 820:
Извори финансирања за Програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15,000

15,000

150,000

150,000

6,178,000
6,178,000

451,000

451,000

6,629,000

6,178,000

Свега за Програмску активност 1201-0001:

6,178,000

01

Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета

6,178,000

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Свега за Главу 3:

6,178,000
451,000

6,178,000

6,178,000
451,000

451,000

451,000

6,629,000

6,178,000
451,000

451,000

451,000

6,629,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца

6,178,000

6,178,000
451,000

451,000
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Свега за Раздео 5:
5

2

5

2

5

2

6,178,000

Број 39.
451,000

6,629,000

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЕТАР ПАН"
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

2001

411

Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422
423

2001-0001
911

23,188,000

23,188,000

4,350,000

4,350,000

798,000
480,000

798,000
480,000

250,000

250,000

4,100,000

4,100,000

Трошкови путовања

265,000

265,000

Услуге по уговору

550,000

550,000

424
425

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

350,000
450,000

350,000
450,000

426

Материјал

3,850,000

3,850,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

2,353,000

2,353,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

50,000

50,000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

20,000

20,000

511

Зграде и грађевински објекти

450,000

450,000

Машине и опрема

200,000

200,000

512

Извори финансирања за функцију 911:
01

Приходи из буџета

41,704,000
41,704,000

01

Функција 911:
Извори финансирања за Програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета

41,704,000

Свега за Програмску активност 2001-0001:

41,704,000

41,704,000
0

41,704,000

41,704,000
0

41,704,000

Извори финансирања за Главу 2:
01

Приходи из буџета

41,704,000

Свега за Главу 2:

41,704,000

41,704,000
0

41,704,000

0

41,704,000

59,804,000
451,000
5,300,000

412,695,000
59,804,000
451,000
5,300,000

65,555,000

478,250,000

Извори финансирања за Раздео 5:
01

01
07
08
13

Приходи из буџета

41,704,000

Свега за Раздео 5:

41,704,000

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

412,695,000

Свега за Раздео 5:

412,695,000

01

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5 :
Приходи из буџета

449,867,000

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

41,704,000

449,867,000
59,804,000

449,867,000

59,804,000

451,000

451,000

5,300,000

5,300,000

65,555,000

515,422,000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
У складу са Упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и
пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија
на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“,бр.54/2009, 73/2010,101/210101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и
103/2015), и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може
прећи максималан број запослених на неодеђено и одређено време, ито:
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- 42 запослених у локалној администрацији на неодређно време;
4 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 32 запослених у предшколским установама на неодређено време;
3 запослених у предшколским установама на одређено време;
- 2 запослених у установама културе на неодређено време;
- 2 запослених у установама културе на одређено време;
- 36 запослених у јавном предузећу на неодређено време;
3 запослених у јавном предузећу на одређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених изстава 1. овог
члана.
Члан 9.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 10.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање
обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник општинске управе.
Члан 12.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине (општинско веће), а обавезно у
року од петнаесет дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана (општинско
веће), усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образоложење
великих одступања.
Члан 13.
Одлуку о промени апропирјације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву,
у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 14.
Решење о упореби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије доноси општинско веће.
Члан 15.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему доноси општинско веће.
Члан 16.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
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Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарство надлежно за послове финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације
јавних финансија.
Члан 17.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректиних корисника средстава
тог буџета као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани
рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по посебном акту
(решење) који доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у
оквиру следећих решења:
Раздео 1 – Скупштина општине
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну
документацију предходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине
општине.
Раздео 2 – Председник општине и Раздео 3 - Општинско веће
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију
предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Служби за
скупштинске послове Општинске управе.
Раздео 4 – Општински правобранилац
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Општински правобранилац, уз пратећу оригиналну документацију предходно
припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.
Раздео 5 – Општинска управа
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функцију 130, захтеве подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу
оригиналну документацију предходно припремљену и контролисану од стране одговорног
лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет Општинске управе, а за коришћење
средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 160,912,
920, 820, 810, 090, 911, 760 и 830 у оквиру раздела 5.захтеве подноси Начелник Општинске
управе или лице које га мења, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих),
предходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Општинској
управи.
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за
функције 620, 510, 420 и 560 захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици,
уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и
контролисану од стране одговорних лица тих буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно
одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.
Оделење за друштвене делатности и општу управу обезбеђује евиденцију уплата
обавезних партиципација за коришћење услуга у установама и других прихода које својом
делатношћу или на неки други начин остваре ове установе.
Приходе који буџетски корисник – установе – остваре обављањем услуга уз накнаду
или којима је уступљен део јавних прихода, билансирају се при утврђивању средстава за ове
кориснике у буџету општине.
Средства буџета и остварени сопствени приходи ових корисника исказују се и
распоређују по ближим наменама годишњим финансијским планом прихода и расхода на
који сагласност даје Председник општине, а по претходно прибављеном мишљењу Оделења
за финансије и трезор. Годишњи финансијски план прихода и расхода доноси функционер
који руководи установом и доставља га на сагласност.
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Уколико корисник буџетских средстава не доносе финансијски план може користити
средства буџета до 30% од износа средстава која му припадају по равномерној динамици за
један месец, изузев средстава за зараде, док не достави финансијски план прихода и расхода
на сагласност.
За коришћење прихода из буџета корисници буџета подносе захтеве наредбодавцу за
извршење буџета са одговарајућом документацијом.
На захтев органа надлежног за извршавање буџета корисници су дужни да ставе на
увид документацију И доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као
И да доставе тромесечне извештаје о приходима И расходима.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових
средстава.
Корисник буџетских средстава дужан је да органу надлежном за извршење буџета
достави сваку промену о броју запослених.
Средства распоређена у посебном делу буџета за делатност друштвених организација И
удружења грађана, преносе се тим организацијама непосредно са буџета општине.
Друштвене организације и удружења грађана су обавезне да документовано оправдају
трошак добивених средстава, у противном обуставља се далње субвенционисање њиховог
рада.
Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за финансије и
буџет Општинске управе (у даљем тексту: Трезор).
У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у
оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката, капитално
одржавање и изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512),
исти је дужан да се претходно обрати Трезору захтевом за преузимањем обавеза најмање три
дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних набавки
буџетски корисник ће поднети захтев Трезору за пренос средстава.
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су
неопходни ради преноса средстава из Трезора.
На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси
решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у
Одељењу за финансије и буџет Општинске управе.
Унутар Одељења за финансије и буџет Општинске управе се спроводи интерна
контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета,
на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и
утврђених квота за сваког буџетског корисника.
Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закон о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, а основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласнот општинског, односно градског већа, а највише до износа исказаних у плану
капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,
а не извршене у току 2017.године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 20.
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Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом,
односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора
или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. Став 3 Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавбним набавкама сматра се
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе
се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у
2017.години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу
са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласт, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласноти председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. године, уколико средства
потребна за исплату плата тих лица ницу обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у
2017.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава
остварених по основу донација.
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Члан 28.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члан 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/2005, 78/2011 и 85/2015).
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2016. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016.години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Мали Иђош за
2016.годину.
Члан 30.
Изузетно, у случају да се буџету општине Маи Иђош из другог буџета (Републике,
Покрајине,друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 31.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласнот на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине
општине и уколико тај план нису доствили Управи за трезор.
Члан 32.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда
за запослене које су то право стекли у 2017.години.
Такође, у 2017.години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према
међународним критеријумима представљају нестандарне, односно нетранспарентне облике
награда и бонуса.
Члан 33.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других
извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета),
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је
ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити
умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 34.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
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Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 35.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош и доставити
министарству надлежном за послове финансија.
Члан 36.
Ова олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу
општине, а примењиваће се од 1. јануара 2017.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-1/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
М А Л И
И Ђ О Ш

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ____________________
375.
Република Србија- АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинска управа
Број: 110-3/2016-03
Датум: 01.12.2016.г.
Мали Иђош

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I Постојећи број запослених у Општинској управи Општине Мали Иђош, на дан 31.
октобра 2016 године.
Радна места службеника и намештеника

Виши саветник: 5
Самостални саветник: 10
Саветник:Млађи саветник:Сарадник: 3
Млађи сарадник: Виши референт: 10
Референт: Млађи референт:Намештеник: 8

Број извршилаца

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 41.

II Планирани број запослених за 2017. годину
Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Виши саветник: 5
Самостални саветник: 13
Саветник: 2
Млађи саветник: Сарадник: 3
Млађи сарадник: Виши референт: 10
Референт: Млађи референт:Намештеник: 10

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

4

Радни однос на одређено време
(у кабинету градоначелника,
председника општине,
председнка градске општине)

Број извршилаца

3

Приправници

Број извршилаца
0

____________________________________

Обрадио/ла: Анико Биро с.р.
Контролисао/ла: Силард Барањи с.р.
Сагласан/на: Данило Дабовић с.р.
____________________ . ____________________
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376.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број: 68/2015 и 81/2016), у складу са
тачком 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“, број: 101/2015), члана
31. став 1. тачкa 32 Статута oпштине Мали Иђош („Службени лист oпштине Мали Иђош“,
број: 13/2008-пречишћени текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош, на седници
одржаној дана 22.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 2.
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за
организациони облик у систему локалне самоуправе општине Мали Иђош за 2015.г.
(„Сл.лист општине Мали Иђош број 03/2016) се мења и гласи:
1.
Општинска управа општине Мали Иђош
40
2.
Месна заједница ,,Мали Иђош“
4
3.
Месна заједница ,,Фекетић“
3
4.
Месна заједница ,,Ловћенац“
3
5.
Заштитник грађана општине Мали Иђош
1
6.
Предшколска установа ,,Петар Пан“
32
7.
ЈП ,,Комунал Мали Иђош“ Мали Иђош
36
8.
Јавни правобранилац општине Мали Иђош
1
9.
Библиотека Мали Иђош
2
10. Центар за социјални рад општине Бачка Топола
0
и Мали Иђош
УКУПНО:
122
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштне општине
Број: 06-39-2/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
377.
На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.
129/07), члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11),
члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“
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бр.13/2008, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 22.12.2016. донела
је
О Д Л У К У
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се комуналне деланости и начин организовања њиховог
обављања на територији општине Мали Иђош, као и надзор нда њиховим вршењем.
Општина обезбеђује услове за обављање комуналних делатности, тако што изграђене
комуналне објекте, који служе за пружање комуналних услуга, предаје на коришћење,
управљање и одржавање лицу коме је поверено обављање комуналне делатности.
Поверавање обављања комуналних делатности врши се оснивањем јавног предузећа
илиуговором.
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу овe Одлуке су делатности пружања комуналних
услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на подручју
општине.
Члан 3.
За подручје општине Мали Иђош одређују се комуналне делатности:
1) снабдевање водом за пиће;
2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3) производња и дистрибуција топлотне енергије;
4) управљање комуналним отпадом
5) градски и приградски превоз путника;
6) управљање гробљима и погребне услуге;
7) управљање јавним паркиралиштима;
8) обезбеђење јавног осветљења
9) управљање пијацама;
10)одржавање улица и путева;
11) одржавање чистоће на површинама јавне намене;
12) одржавање јавних зелених површина и формирање шумских појасева;
13) димничарска делатност;
14) делатност зоохигијене;
1. Снабдевање водом за пиће
Члан 4.
Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент
(водомер).
Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност мора да испуњава:
• прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности;
• тачност у погледу рокова испоруке;
• сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;
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• поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Члан 5.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне
намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман
отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама.
3. Производња и дистрибуција топлотне енергије
Члан 6.
Призводња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и
дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања.
4. Управљање комуналним отпадом
Члан 7.
Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
без третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затвараање
депоније, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман.
5. Градски и приградски превоз путника
Члан 8
.
Градски и приградски превоз путника је обављање јавног линијског превоза путника
на територији општине унутар насељеног места или између два или више насељених места,
аутобусима и такси превозом као и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и
стајалиштима као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза.
6. Управљање гробљима и погребне услуге
Члан 9.
Управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу
гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља, спомен обележја као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти
до мртвачнице на гробљу или до крематоријума.
7. Управљање јавним паркиралиштима
Члан 10.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење
јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и укљањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.
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8. Обезбеђење јавног осветљења
Члан 11.
Одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима
се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
9. Управљање пијацама
Члан 12.
Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање, и организација делатности
на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа.
10.Одржавање улица и путева
Члан 13.
Одржавање улица и путева у граду и другим насељима је извођење радова којим се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна
вредност улица, путева, платоа и сл.
11. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Члан 14.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних,
бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење
комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на
површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта и
тоалета.
12. Одржавање јавних зелених површина
Члан 15.
Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина и приобаља.
13. Димничарске услуге
Члан 17.
Димничарске услуге су чишћење и контрола димноводних и ложних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја.
14. Делатност зоохигијене
Члан 18.
Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње,
контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева
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животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката, спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације
на површинама јавне намене.
Услови и начин пружања комуналних услуга
Члан 19.
Услови и начин пружања комуналних услуга, права и обавезе корисника комуналних
производа и услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора, уређују се
појединачним одлукама, у складу са важећим прописима који регулишу ту делатност.
Члан 20.
Kомуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјекат.
Поверавање обављања комуналних делатности
оснивањем јавног предузећа
Члан 21.
За обављање комуналних делатности из члана 3. ове Одлуке основано је јавно
предузеће, осим за комуналну делатност градски и приградски превоз путника, димничарску
делатност и делатност зоохигијене.
Поверавање обављања комуналних делатности за које није
основано јавно предузеће
Члан 22.
Под поверавањем обављања комуналних делатности подразумева се временски
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналних делатности или
појединих послова из оквира комуналних делатности између једне или више јединица
локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних
услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије
јединице локалне самоуправе.
Oбављање комуналних делатности за које није основано јавно предузеће поверава се
на основу одлуке скупштине општине о начину обављања комуналне делатности и уговора
о поверавању.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности градски и приградски
превоз путника, примењују се одредбе закона којим се уређују концесије.
На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање врши
из буџета општине, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Члан 23.
Поверавање комуналне делатности врши се на време до 5 година.
Доношење Одлуке о поверавању
Члан 24.
Јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности спороводи се сходно
применом одредби Закона којим се уређују јавне набавке.
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На основу резултата конкурса Општинско веће доноси Одлуку о избору најбољег
понуђача са којим председник општине као председник Општинског већа закључује Уговор
о поверавању комуналне делатности.
Заједничко обављање комуналних делатности
Члан 25.
Општина Мали Иђош може са другим јединицима локалне самоуправе споразумом
уредити заједничко обављање комуналних делатности.
Обавезе вршиоца комуналне делатности
Члан 26.
Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин
којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона и општинским
одлукама,
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску
исправност у складу са позитивним прописима,
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и
опреме, који служе за обављање комуналних делатности,
4) развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације
и ефикасности рада,
5) да подноси годишњи извештај Општинском већу, најкасније до 31. децембра текуће
године, а током године да доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
Члан 27.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на
други погодан начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним
сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга и надлежни орган
Општинске управе општине Мали Иђош.
Члан 28.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац
комуналне делатности је дужан да одмах о томе обавести надлежни орган Општинске управе
општине Мали Иђош и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.
Члан 29.
По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Општинска управа општине Мали
Иђош дужна је да:
1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед
прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би
настала значајна, односно ненадокнадива штета ( установе из области здравства, школе и
вртић, производна правна лица и грађани),
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,

Страна 48.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 39.

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
Обавезе корисника комуналне услуге
Члан 30.
Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим
се:
1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина,
2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне
делатности.
Обустава комуналне услуге
Члан 31.
Вршилац комуналне делатности не може ускратити комуналну услугу кориснику,
осим у случају када корисник:
1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења,
2) користи услугу противно прописима,
3) неосновано омета друге кориснике услуга,
4) не плати комуналну услугу у утврђеном року,
5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње
(редукцију), о чему је корисник благовремено обавештен.
Кориснику комуналних услуга ускратиће се комунална услуга ако не плаћа накнаду
за коришћење исте три месеца узастопно.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести корисника
комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из
претходног става овог члана и да му остави примерени рок за испуњење обавезе.
Вршилац комуналне делатности дужан је да најкасније у року од два дана од
измирења дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно
прикључење настави пружање комуналне услуге кориснику.
Члан 32.
Уколико дође до штрајка запослених код вршиоца комуналне делатности, рад на
пружању комуналних производа и услуга не може се прекидати (послови сахрањивања,
испорука топлотне енергије, воде, пражњење контејнера – одвлачење комуналног отпада и
сл.).
Право приступа уређајима и инфраструктури
Члан 33.
Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне
делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз
обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или
на други начин отклони последице извршене интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене интервенције
најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције.
Средства за обављање и развој комуналних делатности
и цене комуналних услуга
Члан 34.
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Средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из прихода од
продаје комуналних производа и услуга и на други начин у складу са законом.
Члан 35.
Цене комуналних услуга се одређују на основу начела и елемената утврђених у
Закону, уз сагласност Општинског већа.
Општинско веће је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито
усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним Законом о комуналним
делатностима и овом одлуком.
Члан 36.
Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити
методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те
услуге.
Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.
Члан 37.
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности.
На одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 3. став 1. тачка 1-13 ове Одлуке, осим
превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје Општинско веће.
Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне
делатности доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну
структуру предложене цене.
Општинско веће по добијању захтева за промену цена комуналних услуга објављује
захтев са образложењем на огласној табли општине, као и у електронском облику путем
интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.
Иницијативу за промену цена комуналних услуга, осим вршиоца комуналне
делатности, може покренути и Општинско веће.
Субвеционисање корисника комуналних услуга
Члан 38.
Општинско веће може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају
субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију.
Општинско веће је дужно да достави списак тих корисника комуналних услуга
вршиоцу комуналне делатности, као и да надокнади субвенционирани део цене вршиоцу
комуналне делатности, односно да одлуком и уговором о поверавању регулише питање
надокнаде субвенционираних износа.
Заснивање уговорног односа о пружању комуналне делатности
Члан 39.
Уколико вршилац комуналне делатности не закључи појединачне уговоре са
корисницима комуналних услуга, сматра се да је уговорни однос о пружању комуналне
услуге настао започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналне услуге, када настаје обавеза корисника да плаћа накнаду за пружену услугу.
Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне услуге,
настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне
услуге, и када се она користи супротно прописима којима се уређује та комунална делатност.
Овом одлуком прописана су општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне
делатности и корисника комуналних услуга и непосредно се примењују на све уговорне
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односе вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга, као општи
услови пословања.
Надзор
Члан 40.
Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши општина преко својих
органа, а инспекцијиски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше надлежни
општински инспектори.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица дужни су да
инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања ставе на увид и
располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама које су од
значаја за вршење надзора.
Казнене одредбе
Члан 41.
Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно
лице ако:
1) као вршилац комуналне делатности не организује или престане да организује комуналну
делатност на начин предвиђен чланом 31. ове Одлуке,
За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 100.000 до 200.000 динара.
Члан 43.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 1)
не достави Министарству податке из члана 8. ст. 1. и 2. Закона о комуналној делатности,
2) користи комуналну услугу на начин супротан члану 34. ове Одлуке,
3) одбија да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној
инфраструктури;
4) као вршилац комуналне делатности не обавести кориснике комуналне делатности о
планираном или непланираном прекиду обављања комуналне делатности;
5) као вршилац комуналне делатности обустави пружање комуналне услуге из разлога који
нису наведени у члану 31. ове Одлуке;
6) као вршилац комуналне делатности не отклони последице извршене интервенције на
изграђеној инфраструктури у року од седам дана од дана завршетка интервенције, како је то
предвиђено чланом 37. став 2 ове Одлуке;
7) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед
објеката, постројења и уређаја и пословних просторија ради прикупљања неопходних
података;
8) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима;
9) одлаже отпаке на местима која нису одређена за ту намену;
10) спаљује отпатке изван за то одређеног постројења;
11) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне депоније;
12) не одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне
депоније;
13) одлаже отпатке грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно
прописима;
14) одлаже отпатке и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
15) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених
обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000 до 50.000 динара.
Члан 44.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 30. ове Одлуке,
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2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној
инфраструктури ( чл. 37. став 1. ове Одлуке),
3) не уклони ствари и друге предмете са јавних површина ако су они ту остављени противно
прописима;
4) одлаже отпатке на местима која нису одређена за ту намену;
5) спаљује отпатке изван за то одређеног постројења;
6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;
7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне
депоније;
8) одлаже отпатке грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно
прописима;
9) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
10) баца гореће предмете у комуналне контејнере;
11) уништава ограде, клупе и дечије игралишта;
12) уништава зелене површине;
13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака.
Члан 45.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) користи комуналну услугу на начин супротан члану 30. ове Одлуке,
2) одбије да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на комуналној
инфраструктури ( чл. 33. став 1. ове Одлуке).
3) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима,
4) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
5) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
6) не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере,
7) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне
депоније,
8) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно
прописима,
9) одлаже отпад и отпадни материјал у водотоке и на обале водотока,
10)баца гореће предмете у комуналне контејнере,
11)уништава ограде, клупе и дечја игралишта,
12)уништава зелене површине,
13) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеуза и предузимања мера за отклањање недостатака.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-3/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
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378.
На основу члана 4. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/11), члана 12. став 1. тачка 21) 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 22.12.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања
комуналне делатности снабдевања водом за пиће на територији општине МАЛИ ИЂОШ (у
даљем тексту: општина), обим и квалитет комуналних услуга, општа и посебна права и
обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга и начин вршења надзора над
обављањем ове делатности.
Члан 2.
Комунална делатност снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: комунална
делатност) је, у смислу закона и ове одлуке, делатност пружања следећих комуналних
услуга: захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног
инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.
Општина, у складу са законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове
за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко
јединство система и уређаја јавног водовода и обезбеђује обављање и развој комуналне
делатности из става 1. овог члана.
Члан 3.
Комуналну делатност из члана 2. став 1. ове одлуке на територији општине обавља
Јавно предузеће "Комунал Мали Иђош" (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 4.
Корисници комуналних услуга (у даљем тексту: корисници) из члана 2. став 1. ове
одлуке су физичка лица, правна лица и предузетници као власници, закупци или корисници
по другом основу некретнина, прикључених на јавни водовод, који из њега користе воду, уз
сагласност вршиоца комуналне делатности.
Члан 5.
Јавни водовод је, у смислу ове одлуке, скуп узајамно повезаних техничко-санитарних
објеката и опреме, намењених да становништву и привреди насеља обезбеде воду за пиће
која испуњава услове у погледу здравствене исправности.
Јавни водовод чине комунални објекти и постројења као и опрема који служе за
обављање комуналне делатности.

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 53.

II ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
Јавно предузеће је дужно да комуналну делатност обавља континуирано и
квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности, ради уредног
задовољавања потреба корисника, обезбеђења техничког, технолошког и економског
јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог
законом утврђеног интереса.
Члан 7.
Јавно предузеће је дужно да свој рад и пословање организује на начин којим се
обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2. количина воде којом се обезбеђује одређени ниво комуналних потреба корисника;
3. здравствена и хигијенска исправност воде према прописаним стандардима и нормативима;
4. тачност у погледу испоруке воде, сигурност корисника у погледу снабдевања водом и
поузданост у пружању услуга и информисаност потрошача- корисника;
5. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и
опреме, које служе за обављање комуналне делатности;
6. развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације
и ефикасности рада;
7. заштита животне средине;
8. прописани ред првенства у испоруци воде када услед више силе, хаварије, елементарне
непогоде, епидемије и сл. дође до смањења постојећих техничких капацитета, односно
престанка могућности њиховог коришћења;
9. остваривање права и обавеза корисника као и права и обавеза за вршиоца комуналне
делатности у вршењу делатности.
Члан 8.
Јавно предузеће одговорно је за правилну примену свих стандарда, прописа и
техничких мера којима се постиже прописани квалитет воде.
Вода из јавног водовода мора одговарати стандардима и прописима за воду за пиће.
Члан 9.
Јавно предузеће дужно је да у средствима јавног информисања или на други погодан
начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида у пружању тих услуга.
Члан 10.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, односно обављању комуналне делатности, Јавно предузеће је
дужно да одмах о томе обавести надлежно одељење Општинске управе општине МАЛИ
ИЂОШ за инспекцијско-надзорне послове (у даљем тексту: надлежно одељење) и да
истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја.
Уколико Јавно предузеће то не учини у року који одреди надлежно одељење,
надлежно одељење има право да предложи Општинском већу општине МАЛИ ИЂОШ (у

Страна 54.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 39.

даљем тексту: Општинско веће) да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и
друге имовине која је угрожена на терет Јавног предузећа.
Члан 11.
По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, надлежно одељење је дужно да
предложи Општинском већу да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед
прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би
настала значајна, односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
Јавно предузеће дужно је да по налогу Општинског већа врши ванредне послове у
вези са обављањем комуналне делатности када је то неопходно за задовољавање потреба
корисника, уз обезбеђење средстава за те послове.
Члан 12.
Јавно предузеће дужно је да успостави лако доступне и бесплатне контакт линије за
помоћ корисницима у вези с прикључењем на дистрибутивну мрежу и квалитетом и
коришћењем комуналних услуга.
III УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. Прикључак на јавни водовод
Члан 13.
Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода, мора имати свој засебан
прикључак.
Прикључак почиње од споја са уличном водоводном цеви, а завршава се у склоништу
за водомер иза водомера, а испред другог затварача.
Уколико не постоји други затварач, прикључак се завршава код првог споја иза
водомера, који није удаљен више од 10 cm од водомера.
Уколико се објекат састоји од стамбеног и пословног дела, прикључком је могуће
обезбедити воду за снабдевање стамбеног дела и снабдевање сваког пословног простора
засебно, а уколико технички капацитети на месту прикључења дозвољавају и за
противпожарну заштиту.
Изузетно, на основу писмене сагласности корисника чији је објекат већ прикључен на
јавни водовод и заинтересованог физичког или правног лица - власника другог објекта,
уколико за то постоје технички или разлози економичности, Јавно предузеће може
дозволити да се путем једног прикључног вода снабдевају водом два или више објеката.
Забрањено је да корисник без сагласности Јавног предузећа дозволи да се објекат
другог физичког или правног лица прикључи на његову унутрашњу водоводну инсталацију
или прикључни вод.
Уређаји и инсталације за снабдевање водом и обезбеђење притиска (хидрофор, базен,
регулатори притиска, као и унутрашња хидрантска мрежа и сл.) део су унутрашње
инсталације корисника, без обзира где су смештени и њихово одржавање врши корисник или
група корисника о свом трошку.
Члан 14.
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Корисник постаје потрошач воде (у даљем тексту: потрошач) када од Јавног
предузећа добије писмену сагласност за прикључење на јавни водовод, уз претходну
контролу прикључења на унутрашње инсталације и то у случајевима када се у једном
водомерном шахту поставља више од два водомера.
Члан 15.
Потрошња воде мери се водомером, а само изузетно по процени или другом
критеријуму.
Потрошња воде читавог објекта мери се једним водомером на прикључку за тај
објекат.
Изузеци од става 1. и 2. овог члана могу се дозволити само у оправданим случајевима
и по одредбама ове одлуке.
Јавно предузеће ће одобрити уградњу индивидуалног водомера уколико су испуњени
сви услови прописани актом којим се уређују услови и поступак за уградњу индивидуалних
водомера.
Акт којим се уређују услови и поступак за уградњу индивидуалних водомера доноси
Јавно предузеће.
Код свих категорија потрошача уколико постоје техничке могућности, могу се
уградити индивидуални водомери.
У новоизграђеним стамбеним објектима са више станова, а који се снабдевају водом
преко заједничког главног водомера, обавезна је уградња индивидуалног водомера.
У објектима који су прикључени на јавни водовод, индивидуални водомери могу се
уградити уколико сви потрошачи у том објекту прихвате уградњу.
Изузетно од става 6. овог члана, у оправданим случајевима (одсуство власника,
нерешени имовинско - правни односи, недостатак новчаних средстава и сл.) индивидуални
водомери ће се уградити само код дела потрошача, који се снабдевају водом преко
заједничког главног водомера, али не мање од 75% од укупног броја потрошача.
Трошкове уградње индивидуалног водомера сноси потрошач, односно инвеститор.
Индивидуални водомер представља опрему потрошача, који је дужан да исту
одржава.
Члан 16.
Све врсте радова на јавном водоводу и прикључцима изводи искључиво Јавно
предузеће.
Јавно предузеће може радове из става 1. овог члана уступити другом извођачу у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Постављање водомера, као и сваку накнадну радњу у циљу замене - овере мерила,
демонтаже и монтаже ради отклањања квара, контроле потрошње воде и сл., врши Јавно
предузеће.
Постављање индивидуалних водомера и замену врши Јавно предузеће, на трошак
потрошача.
Јавно предузеће може да ангажује трећа лица за постављање индивидуалних водомера
у складу са одредбама Закона о јавим набавкама.
Контролу извршених радова из става 5. овог члана као и активирање мерила врши
Јавно предузеће, на трошак потрошача.
Члан 17.
Забрањено је прикључење самосталних система за снабдевање водом на инсталације
јавног водовода.
Члан 18.
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Сваки потрошач је дужан да своје водоводне инсталације одржава у исправном стању,
да рационално троши воду и да се придржава одредаба ове одлуке.
Члан 19.
Објекти изграђени без одобрења надлежног органа не могу се прикључити на јавни
водовод.
Изузетно од става 1. овог члана примењиваће се одредбе закона којим се уређује
област планирања и изградње.
Члан 20.
Унутрашња водоводна инсталација може се изводити само на основу пројекта који је
одобрио надлежни орган.
Сагласност за прикључење на јавни водовод даје Јавно предузеће.
Трошкове издавања сагласности као и трошкове израде прикључка сноси подносилац
захтева - потрошач.
Техничке податке потребне за предрачун и пројекат унутрашњих водоводних
инсталација даје Јавно предузеће.
Члан 21.
Сваки објекат који се прикључује на јавни водовод мора имати прикључни вод
непосредно са јавног уличног водовода.
Сваки прикључни вод мора бити снабдевен затварачем испред водомера и једним
затварачем иза водомера.
Затварач иза водомера није саставни део прикључка него је део унутрашње
инсталације објекта, која је у власништву потрошача.
Сваки прикључни вод називних димензија од 30 mm и већих мора бити снабдевен
затварачем са уградном гарнитуром и уличном капом, непосредно иза места спајања
прикључног вода са јавним цевоводом или само затварачем без уградне гарнитуре уколико је
место спајања, тј. почетка прикључног вода у шахту.
Сваки прикључни вод са водомером називних димензија 50 mm и већих, мора бити
снабдевен водомером комбинованог типа.
Члан 22.
Права и обавезе грађана који учествују сопственим средствима у изградњи уличног
вода, регулисаће се у складу са важећим законским прописима.
Члан 23.
Део стамбеног објекта који има засебан улаз или чини самосталну целину, сматра се
засебним објектом у смислу ове одлуке и може имати свој засебан прикључак на јавни
водовод.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, стамбени објекти у блоковима, у којима се
налазе само станови, могу имати само један прикључак, ако то захтева инвеститор, уз
писмено одобрење Јавног предузећа.
Члан 24.
Јавно предузеће може у изузетним случајевима привремено дозволити прикључење
на јавни водовод преко суседне непокретности, у случају када не постоје могућности
непосредног прикључења и када власник те непокретности за то да писмену сагласност.
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Прикључак из става 1. овог члана мора се поништити када се изградњом водоводне
инсталације стекну услови за непосредно прикључење објекта на јавни водовод.
Приликом изградње објеката, Јавно предузеће може дозволити инвеститору
прикључење путем привременог прикључка у циљу изградње објекта.
Члан 25.
Забрањено је својевољно прикључење на јавни водовод.
Уколико се такав прикључак изведе, Јавно предузеће је дужно да га искључи са јавног
водовода.
Упис бесправно изграђеног прикључка у евиденцију потрошача, може се извршити
накнадно, искључиво под условом да власник таквог објекта уплати новчани износ као
накнаду за упис по званичном ценовнику Јавног предузећа и уколико је изграђен према
важећим прописима, а у противном трошкове довођења у технички исправно стање сноси
власник тако изграђеног прикључка.
Члан 26.
Водомери морају бити смештени у посебним затвореним склоништима изграђеним
према одређеним условима и димензијама, које даје Јавно предузеће и изводе се на терет
власника или корисника објекта - будућег потрошача.
Индивидуални водомери могу бити смештени унутар објекта на инсталацијама
потрошача, а услови за њихову уградњу прописани су посебним Правилником о техничким
условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера.
Члан 27.
Водомерно склониште се израђује унутар грађевинске парцеле непосредно иза
регулационе линије, а највише до 5 m од те линије.
Водомерно склониште не може бити смештено унутар објекта.
Изузетно од става 2. овог члана водомерно склониште може бити смештено унутар
објекта у случајевима када се регулациона и грађевинска линија поклапају и када објекти
немају дворишни улаз, односно могућност израде водомерног склоништа.
У случајевима из става 3. овог члана водомер се може поставити у објекту,
непосредно уз зид који се налази на грађевинској и регулационој линији, према условима
које утврђује Јавно предузеће, тако да се проласком кроз темељни зид обезбеди трајна
заштита водоводне цеви од слегања објекта.
У случају када се водомер поставља унутар објекта, а уколико потрошач намерава да
врши пренамену простора у којем се налази водомер, дужан је да о томе обавести Јавно
предузеће ради добијања сагласности за измештање водомера.
Уколико не постоје технички услови за измештање водомера, потрошач не може да
добије сагласност за измештање водомера.
Члан 28.
Потрошачи (власници или корисници објекта) одржавају водомерно склониште о
свом трошку и брину се да оно буде суво, чисто, уредно и увек приступачно за вршење
послова из делатности Јавног предузећа.
Обавеза потрошача је да водомерно склониште увек буде затворено - обезбеђено
исправним поклопцем са ручицом за подизање, како би се спречило физичко повређивање
људи, оштећење возила и улаз атмосферских вода.
Забрањено је одлагање ствари, отпада, паркирање возила и слично, изнад водомерног
склоништа.
Склониште у коме је отежано обављање послова из делатности Јавног предузећа
потрошач или група потрошача дужна је да прилагоди прописаним димензијама.
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Уколико због стања склоништа прети опасност по загађење инсталација система
водоснабдевања и уколико Јавно предузеће не може да обавља послове из своје делатности,
потрошач ће бити привремено искључен са система водоснабдевања, све док се водомерно
склониште не прилагоди прописаним условима.
Члан 29.
Набавку и замену водомера која је настала као последица оштећења водомера услед
небриге потрошача, врши Јавно предузеће, на терет потрошача.
Члан 30.
На месту споја испред водомера монтира се заштитни PVC прстен, обележен
серијским евиденционим бројем, који спречава неовлашћено манипулисање водомером.
Јавно предузеће врши постављање и уклањање заштитног PVC прстена.
Забрањено је да потрошач врши неовлашћено манипулисање водомером у делу који
се односи на оштећење или уклањање пломбе са водомера.
Члан 31.
Пре истека периода важности овере водомера потрошач се обавештава о наступајућој
замени водомера за текућу годину.
Потрошач је дужан да обезбеди и омогући приступ и извршење замене водомера.
Члан 32.
Уколико оцени да за то постоје технички или разлози економичности, као и технички
услови, Јавно предузеће може, уз сагласност потрошача, да у једном водомерном склоништу
угради више паралелних водомера.
2. Одржавање прикључног вода
Члан 33.
Јавно предузеће надлежно је за вршење поправки и измена на прикључном воду до
водомера.
За извођење радова из става 1. овог члана није потребна сагласност потрошача, али је
Јавно предузеће дужно да га о томе унапред обавести, а ако је поправка била хитна,
потрошач ће се о томе накнадно обавестити.
Члан 34.
Кварови на водомеру са вентилима испред и иза водомера који настану кривицом
потрошача, као и кварови изазвани неисправношћу унутрашње инсталације или услед
физичког оштећења од стране потрошача, поправљају се од стране Јавног предузећа, а на
трошак потрошача.
Кварове утврђује стручно лице из Јавног предузећа уз присуство потрошача.
Кварови или оштећења прикључка који настану кривицом или непажњом потрошача
или трећег лица, поправљају се од стране Јавног предузећа, а на трошак потрошача, односно
трећег лица.
Сваки квар или оштећење прикључка или водомера потрошач или треће лице дужан
је да одмах пријави Јавном предузећу, које ће у року од 48 сати предузети мере за отклањање
квара.
Члан 35.
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Приликом радова на измени постојећег стања прикључка на јавни водовод, Јавно
предузеће врши извођење радова о трошку инвеститора који захтева измену постојећег
стања.
3. Заштитне мере
Члан 36.
Забрањено је прикључење водоводне инсталације на прикључни вод испред
водомера.
Члан 37.
Забрањено је свако неовлашћено руковање затварачима на јавном водоводу.
Затварање вентила испред водомера може извршити потрошач само у случају већег
квара на водомеру или вентилу за водомер, с тим да је дужан да о томе одмах обавести Јавно
предузеће.
Члан 38.
Потрошач је дужан да своје водоводне инсталације заштити од оштећења и кварова и
да благовремено предузме мере у циљу заштите прикључног вода и инсталација од
смрзавања.
Члан 39.
У циљу контроле одредаба ове одлуке, запослени у Јавом предузећу овлашћени су да
прегледају унутрашње инсталације водовода и водомерна склоништа, нарочито уколико код
потрошача постоје самостални системи за снабдевање водом, уређаји за повећање притисака,
уређаји за напајање централног грејања и други уређаји који могу нанети штету јавном
водоводу.
Члан 40.
Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред
објеката, цевовода, прикључних водова или инсталација јавног водовода, не може да обавља
радове који би могли да ометају вршење комуналне делатности.
Члан 41.
Извођач радова на подземним инсталацијама које су положене испод, изнад или
поред објеката, цевовода, прикључних водова или инсталација јавног водовода, дужан је да
предузме све неопходне мере у циљу заштите односно обезбеђења водоводних инсталација
од оштећења или квара.
Извођач радова из става 1. овог члана дужан је да пре почетка извођења радова
писменим путем обавести Јавно предузеће о намери извођења радова и о мерама које ће
предузети у циљу заштите инсталација јавног водовода.
Јавно предузеће врши надзор приликом извођења радова.
Члан 42.
На површинама испод којих су положене инсталације јавног водовода забрањено је
одлагати отпадни материјал.

Страна 60.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 39.

IV ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПОТРОШЕНУ ВОДУ
Члан 43.
Накнаду за потрошену воду из јавног водовода плаћају потрошачи по кубном метру
испоручене воде.
Члан 44.
Цена воде обрачуната по једном кубном метру одређује се одлуком надлежног органа
Jавног предузећа на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних
законом којим се уређује област комуналних делатности, на коју сагласност даје Општинско
веће.
Члан 45.
Потрошња воде се наплаћује према количини измереној водомером, а изузетно према
процени.
Потрошња воде се израчунава према разлици стања бројила на водомеру на крају и на
почетку временског периода очитавања водомера.
Код обрачуна се читају само цели кубни метри.
Јавно предузеће не сме обрачунавати потрошњу воде, нити издавати рачуне на основу
очитавања са водомера које није контролисало - оверило надлежно контролно тело и на
којима нема пломбе као доказа о овери водомера.
У зградама колективног становања утрошак воде за поједина домаћинства утврђује се
сразмерно броју чланова домаћинства.
Јавно предузеће може обрачунавати потрошњу воде и издавати рачуне и на основу
показивања индивидуалних мерних инструмената - водомера, који су уграђени за мерење
потрошње воде једног потрошача, с тим што су корисници индивидуалног водомера у
објектима у којима су у све станове и пословне просторе уграђени индивидуални водомери
дужни да плаћају и део потрошене воде са главног водомера на водоводном прикључку тј.
разлику између збира потрошене количине воде преко свих индивидуалних водомера и
прочитаног стања са главног водомера, на једнаке делове – „растур воде“.
Члан 46.
Потрошач има право да тражи испитивање исправности водомера - ванредни преглед.
Уколико потрошач поднесе захтев за ванредни преглед водомера у употреби,
примењиваће се одредбе Закона о метрологији.
Члан 47.
У случају неисправног рада водомера, као и у другим случајевима када се водомером
не може измерити потрошена количина воде, потрошњу ће утврдити Јавно предузеће на
основу последњег упоредивог обрачунског периода када је водомер исправно приказивао
стање.
Члан 48.
Утврђивање количине утрошене воде врши се очитавањем водомера за све категорије
потрошача, изузев потрошача који немају уграђени водомер, а којима се потрошња утврђује
према процени Јавног предузећа.
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Очитавање се обавља по распореду који одређује Јавно предузеће и мора се вршити
код сваке промене цене, а најмање једанпут годишње.
Потрошач је дужан да овлашћеним радницима Јавног предузећа омогући очитавање
водомера.
Члан 49.
На основу извршеног очитавања водомера, месечно се потрошачима достављају
рачуни за пружене услуге.
У стамбеним објектима са више станова, задужења се распоређују по броју чланова за
сваки стан.
За кориснике у индивидуалном становању, утврђује се месечни износ аконтације на
основу потрошње остварене у истом периоду претходне године.
Обрачун утрошка воде врши се према очитавању водомера и доставља се
потрошачима у року од 15 дана од дана очитавања водомера.
Члан 50.
Јавно предузеће је дужно да рачуне за пружене комуналне услуге доставља без
кашњења и у роковима који омогућавају да потрошач прати остварену потрошњу и
задужење за обрачунски период од највише месец дана.
Јавно предузеће је дужан да у рачуну за пружене комуналне услуге наведе елементе
који потрошачу омогућавају да:
- проверава и прати износ свог задужења;
- остварује увид у текућу потрошњу ради провере укупне потрошње према пруженом
квалитету услуге.
Јавно предузеће је дужно да потрошачу без накнаде на његов захтев достави детаљну
спецификацију рачуна.
Члан 51.
Потрошачи за које се утрошак воде утврђује најмање једном месечно (правна лица) у
обавези су да накнаду за утрошену воду измире у року од 10 дана од достављања рачуна.
Потрошачи у стамбеним објектима са више станова и у индивидуалним стамбеним
објектима своју обавезу за утрошену воду врше плаћањем: путем инкасаната, на шалтерима
поште, банке или на благајнама Јавног предузећа, као и електронским плаћањем путем
интернета, дужни су да своју обавезу измире до краја текућег месеца за претходни месец.
Потрошачима у индивидуалним стамбеним објектима који утрошену воду плаћају
аконтативно, висина аконтације утврђује се на основу утрошка воде за исти период из
предходне године.
Члан 52.
Потрошена вода се не плаћа:
-

за гашење пожара из јавних хидраната,
за гашење пожара из интерне водоводне инсталације, које се доказује писменим документом
овлашћеног органа о насталом пожару.

V ШТЕДЊА ВОДЕ
Члан 53.
За време несташице воде Јавно предузеће даје упутства потрошачима о предузимању
мера у циљу ублажавања последица несташице воде.
Потрошачи се морају придржавати добијених упутстава.
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Члан 54.
У случају веће несташице воде и других тешкоћа у вези снабдевања водом Јавно
предузеће је дужно да предузме техничке мере за ограничење потрошње.
Јавно предузеће може у случају несташице воде и других проблема у вези снабдевања
водом, предложити Општинском већу да пропише трошење воде, ограничења или начин
трошења воде појединим категоријама потрошача (прање и поливање улица, поливање
паркова, пуњење базена, употреба водоскока и сл.), као и начин контроле и спровођење
прописаних ограничења.
VI ЗАТВАРАЊЕ ДОВОДА ВОДЕ
Члан 55.
Потрошач може отказати пружање услуге.
Отказ се даје писмено, а може бити трајан или привремен.
Пружање услуге се може отказати трајно само за порушени објекат уз потписану
сагласност о поништењу прикључка, а привремено за објекат у којем нико не станује или се
привремено не употребљава, за шта је потребно да потрошач упути Јавном предузећу захтев
за привремени прекид коришћења услуга.
Јавно предузеће ће у присуству потрошача извршити очитавање и евидентирање
стања водомера и након што потрошач испусти воду из инсталације искључиће га са система
водоснабдевања.
Трошкове отказа као и трошкове поновног прикључења на јавни водовод сноси
потрошач.
Члан 56.
Затварање довода воде Јавно предузеће врши искључењем потрошача са јавног
водовода или привременим ускраћивањем испоруке воде.
Искључење потрошача са јавног водовода и привремено ускраћивање испоруке воде
потрошачу врши се у случајевима, под условима и на начин прописан овом одлуком.
Члан 57.
Јавно предузеће може искључити потрошача са јавног водовода односно може
ускратити пружање комуналне услуге, ако потрошач не измирује своје обавезе за пружене
услуге непрекидно у року од 60 дана од дана доспећа првог неплаћеног рачуна, осим ако
посебним законом није другачије прописано.
Јавно предузеће је дужно да пре искључења у смислу става 1. овог члана, потрошача у
писменој форми:
1) упозори на обавезу испуњења обавезе по основу уговора о пружању услуга од општег
економског интереса,
2) обавести да обавезе из тачке 1) овог става може испунити у року од највише 30 дана од
дана достављања писменог обавештења.
Уколико потрошач оспори постојање или висину обавезе из става 1. овог члана и
настави да уплаћује рачуне за пружене услуге, Јавно предузеће не може искључити
потрошача са јавног водовода и ускратити му пружање комуналне услуге до окончања
судског поступка чији је предмет оспоравана обавеза, осим ако посебним законом није
другачије прописано.
Члан 58.
Јавно предузеће може потрошачу привремено да ускрати испоруку воде и у следећим
ситуацијама:
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- уколико се потрошач самовољно прикључи на јавни водовод или ако без сагласности
Јавног предузећа на своју унутрашњу инсталацију или прикључак изврши прикључење
објекта другог физичког или правног лица,
- код отказа потрошње воде,
- уколико је склониште водомера загађено, затрпано, неприступачно или неусловно, а
потрошач није уклонио недостатке ни после писмене опомене од стране Јавног предузећа,
- када стање инсталације потрошача угрожава здравље потрошача и осталих корисника,
односно квалитет воде у јавном водоводу,
- када настане квар или сметња на потрошачевој водоводној инсталацији,
- уколико се потрошач не придржава упутства о начину потрошње воде из члана 53. ове
одлуке и мера које пропише Општинско веће,
- када потрошач предузме било какве радње на водомеру или прикључку за које није
овлашћен,
- у случају када потрошач изврши прикључење самосталних система за снабдевање водом на
инсталације јавног водовода,
- у случају када након извршеног техничког пријема објекта инвеститор не достави Јавном
предузећу податке о новим власницима или закупцима објекта и
- у случају када потрошач не обезбеди адекватно одвођење воде.
Члан 59.
По престанку разлога због којих је дошло до искључења, Јавно предузеће је обавезно
да изврши поновно прикључење потрошача одмах, а најкасније у року од два дана од дана
пријаве отклањања узрока искључења.
Трошкове искључења и поновног прикључења и друге трошкове до којих долази у
ситуацијама из члана 58. став 1. ове одлуке сноси потрошач.
Члан 60.
Уколико потрошач не измири своје обавезе из члана 57. ове одлуке ни након
привременог искључења са система водоснабдевања, Јавно предузеће ће му након истека
рока од три месеца трајно ускратити испоруку воде, односно извршиће поништење
прикључка.
Члан 61.
Потрошач је дужан да одјави коришћење услуге уколико трајно престаје да користи
стамбене односно пословне просторије због отуђења или исељења из истих.
У случају из става 1. овог члана потрошач је дужан да Јавном предузећу достави
писмени отказ, најкасније 15 дана од дана настале промене.
Писмени отказ садржи:
- име и презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег потрошача,
- име и презиме, ЈМБГ и адресу новог потрошача,
- доказ о преносу власништва, односно права коришћења,
- број и адресу обрачунског места.
До достављања писменог отказа за све обавезе коришћења услуге одговоран је
дотадашњи потрошач.
VII ОБАВЕЗЕ ПОТРОШАЧА
Члан 62.
Потрошач је дужан да:
1. писаним путем поднесе захтев за прикључење на јавни водовод, уз достављање података и
доказа који се траже у складу са одредбама ове Одлуке,
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2. пријави све промене од значаја за испоруку воде, најкасније 5 дана од дана настанка
промене,
3. одржава своје кућне водоводне инсталације у исправном стању,
4. када уочи квар на водоводном прикључку преко ког је прикључен на јавни водовод одмах
о томе обавести Јавно предузеће,
5. се стара и одржава о свом трошку водомерни шахт,
6. дозволи и омогући приступ овлашћеним запосленима Јавног предузећа у објекат или
посебан део објекта, односно парцелу на којој се налази објекат, ради очитавања водомера,
одржавања водоводног прикључка и контроле утицаја кућних водоводних инсталација на
јавни водовод,
7. одржава о свом трошку индивидуални водомер за мерење сопствене потрошње воде и у
случају квара одмах о томе обавести Јавно предузеће,
8. Јавном предузећа плаћа накнаду за пружене комуналне услуге.
VIII НАДЗОР
Члан 63.
Надзор над применом ове одлуке врши oдељење Општинске управе општине МАЛИ
ИЂОШ надлежно за комуналне послове.
Члан 64.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке обавља надлежнo
одељење путем комуналног инспектора.
Члан 65.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, осим законом прописаних
права и дужности, има и следећа права и дужности:
1. да проверава да ли Јавно предузеће свој рад и пословање организује у складу са чланом 7.
ове одлуке;
2. да проверава да ли Јавно предузеће поступа у складу са чланом 9. ове одлуке;
3. да проверава да ли потрошач своје водоводне инсталације одржава у исправном стању, да
рационално троши воду и да се придржава одредаба ове одлуке (члан 18);
4. да проверава да ли потрошач поступа у складу са чланом 28. став 2. ове одлуке;
5. да проверава да ли је Јавно предузеће предузело техничке мере за ограничење потрошње у
складу са чланом 54. став 1. ове одлуке;
6. да проверава да ли потрошач поступа у складу са чланом 62. ове одлуке.
Члан 66.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. наложи решењем Јавном предузећу да свој рад и пословање организује у складу са чланом
7. ове одлуке;
2. наложи решењем потрошачу да своје водоводне инсталације одржава у исправном стању,
да рационално троши воду и да се придржава одредаба ове одлуке (члан 18.);
3. наложи решењем потрошачу да поступа у складу са чланом 28. став 2. ове одлуке;
4. наложи решењем Јавном предузећу да предузме техничке мере за ограничење потрошње
(члан 54. став 1);
5. изда прекршајни налог;
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6. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни
преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај,
привредни преступ или кривично дело;
7. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом одлуком.
Члан 67.
Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од
дана извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће
рок за њено отклањање.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року
од 15 дана од дана достављања решења.
О жалби Општинско веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора.
Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 68.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналне инспекције.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај Јавно
предузеће:
1. ако не поступи у складу са чланом 9. ове одлуке;
2. ако не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 66.
став 1. тачка 1. и 4. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара.
Члан 70.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако дозволи да се објекат другог физичког или правног лица прикључи на његову
унутрашњу водоводну инсталацију или прикључни вод без сагласности Јавног предузећа
(члан 13. став 6.);
2. ако прикључи самостални систем за снабдевање водом на инсталације јавног водовода
(члан 17.);
3. ако се својевољно прикључи на јавни водовод (члан 25. став 1.);
4. ако врши неовлашћено манипулисање водомером у делу који се односи на оштећење или
уклањање пломбе са водомера (члан 30. став 3.);
5. ако прикључи водоводну инсталацију на прикључни вод испред водомера (члан 36);
6. ако неовлашћено руководи затварачима на јавном водоводу (члан 37. став 1.);
7. ако не поступи у складу са чланом 62. ове одлуке;
8. ако не поступи по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 66.
став 1. тачка 2. и 3. ове одлуке.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до
250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000 до
75.000 динара.
Члан 71.
За прекршај ако поступи супротно забрани из члана 28. став 3. ове одлуке издаје се
прекршајни налог у износу од:
1) за физичко лице
2) за одговорно лице у правном лицу
3) за предузетнике
4) за правна лица

2.500 динара;
2.500 динара;
10.000 динара:
10.000 динара.
Члан 72.

Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:
1) да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од 8
(осам) дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне ослобађа
плаћања друге половине изречене новчане казне;
2) да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај
и након истека рока од 8 (осам) дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка
извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне;
3) да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за прекршај
има право да у року од 8 (осам) дана од пријема прекршајног налога поднесе захтев за судско
одлучивање тако што ће лично или преко поште предати прекршајни налог надлежном
прекршајном суду уз назначење суда коме се захтев подноси;
4) да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања новчане
казне утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у случају да затражи
судско одлучивање, а суд утврди да је одговоран за прекршај;
5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од 8 (осам) дана од
дана пријема ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не плати новчану
казну или не захтева судско одлучивање о издатом прекршајном налогу;
6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене
новчане казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о
принудној наплати;
7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против кога је
издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у
јавном интересу.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Jaвно предузеће ће посебним правилником, у складу са важећим законом и другим
прописима који уређују ову област, ближе уредити начин решавања рекламација и жалби
поднетих од стране потрошача.
Члан 74.
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Изузетно, на подручју месних заједница, месне заједнице обављају одређене послове
у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналне делатности снабдевање водом за
пиће, као што су: поправке и одржавање објеката водоснабдевања, одржавање водомера,
очитавање водомера, обрачун и наплата накнаде за утрошену воду.
Накнада за утрошену воду месне заједнице ће уплаћивати у буџет општине као
наменски приход, којим ће Општина финансирати у складу са законом и прихваћеним
финансијским планом месних заједница, организационе, материјалне и друге услове за
изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката водоснабдевања као и повезане
трошкове који настану обављањем одређених послова из претходног сатава, на подручју
месних заједница.
Члан 75.
На све што није регулисано овом одлуком, биће примењене одговарајуће одредбе
важећег Закона о комуналним делатностима.
Члан 76.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о пречишћавању и
дистрибуцији воде („Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ“, бр. 3/2003).
Члан 77.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине МАЛИ ИЂОШ“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-4/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
379.
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) 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 дана 22.12.2016. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Усваја се Локални акциони план запошљавања Општине Мали Иђош за 2017. годину
по изради и прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Мали Иђош.
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II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-5/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
380.
На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике
Србије“, број 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 12. тачка 27. Статута општине Мали Иђош
(„Сл.лист општине Мали Иђош“,бр. 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010), Скупштина
општине Мали Иђош, на седници одржаној дана
22.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва општине Мали Иђош (у даљем тексту: Општинско
бранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса општине Мали Иђош.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Малом Иђошу, ул. Главна 32.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 мм, који
садржи грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија –
Аутономна Покрајина Војводина – Општина Мали Иђош – Општинско правобранилаштво“,
на српском језику ћириличним писмом, на црногорском и мађарском језику .
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст:
„Република Србија – Аутономна Поктајина Војводина, Општинско правобранилаштво, Број
________, Датум __________, Мали Иђош„
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине,
Општинско правобранилаштво:
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1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање
обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у
вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за
предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за
спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица
која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица
које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних
уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање
странке од стране адвоката.
Члан 5.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или
други акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност
споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне
стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре
закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи
општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско
правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна
лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати
странку која је иницирала покретање поступка.

Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво
дужни су да Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о
правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства,
као и да му на његов захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за
предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и
друго правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити
Општинско веће, а од одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду
причињене штете.
Члан 8.
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На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/14) које се односе на Државно правобранилаштво.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац, у
складу са Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и другим општим правним
актима.
Члан 10.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника
општине, на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет,
положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године
радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Члан 11.
Општински правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад Општинског
правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније
до 31. марта текуће године подноси
Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину.
Члан 12.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да
постоје недостаци у раду општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити мере
за отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети предлог за
покретање дисциплинског и другог поступка.
Члан 13.
Општински правобранилац доноси правилник о управи у Општинском
правобранилаштву уз сагласност Општинског већа. Правилником се уређује однос
Општинског правобранилаштва према грађанима и јавности, начин вођења евиденција,
руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга питања од значаја за
рад Општинског правобранилаштва.
Члан 14.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од
значаја за рад Општинског правобранилашта обављају одговарајући општински органи
управе и службе.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
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Члан 15.
Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима
који уређују положај службеника општинске управе, ако овом одлуком није друкчије
одређено.
V. СРЕДСТВА
Члан 16.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања
представљају приход буџета општине.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Општинско веће поставља општинског правобраниоца у року од 90 дана од дана
ступања ове одлуке на снагу.
Члан 18.
Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног
правобранилаштва или општинског јавног правобраниоца за предузимање одређених радњи
и вршење одређених послова, или којима је прописана обавеза неког општинског органа или
другог правног лица према Општинском/ јавном правобранилаштву или према општинском/
јавном правобраниоцу, примењују се и на Општинско правобранилаштво.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштне општине
Број: 06-39-6/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
381.
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службенигласник РС“, број
129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011), као и члана 31. става 1. тачке 9.) Статута општине Мали Иђош (Службени лист
општине Мали Иђошброј 13/2008), на седници Скупштине општине Мали Иђош, која је
одржана дана 22.12.2016. године, донелаје

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о оснивању ЈП „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша од
24. новембра 2016. године
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Члан 1.
Члан 13. став 2. Одлуке о оснивању ЈП „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог
Иђоша од 24. новембра 2016.г. се допуњава тако да се поред постојећих уписаних делатности
додаје и делатност:
- 02.10 – гајење шума и остале шумарске делатности.
Члан 2.
У осталом делу одредбе Одлуке о оснивању ЈП „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из
Малог Иђоша од 24. новембра 2016.г. остају неизмењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштне општине
Број: 06-39-7/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
382.
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 22.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
о статусној промени-припајања Јавном предузећу „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из
Малог Иђоша Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње Мали Иђош
1. 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 Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве
и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош из Малог Иђоша,
ул. Главна бр. 32 матични број: 08667365 (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 Јавно предузеће за грађевинско земљиште,
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош из Малог
Иђоша, ул. Главна бр. 32 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).
2. Одобрава се нацрт Уговора о припајању, који ће бити закључен између Јавног
предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша и Јавно предузеће за
грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне
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потрошње Мали Иђош потписан и оверен пред јавним бележником. Нацрт
Уговора о припајању чини прилог ове одлуке.
3. Овлашћују се директор Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог
Иђоша Levente Kormanyos и директор Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош Сабо
Ференц да у име и за рачун ових предузећа потпишу и овере Уговор о припајању
који ће бити закључен између између Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ
ИЂОШ“ из Малог Иђоша и Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош.
4. Ова Одлука биће поднета Агенцији за привредне регистре у циљу регистрације
припајања у Регистру привредних друштава.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-8/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
383.
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 22.12.2016. године 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
1. 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 „КИШКОМУНАЛ“ 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
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стицаоца моментом регистрације статусне промене у АПР-у (у даљем тексту:
припајање).
2. Одобрава се нацрт Уговора о припајању, који ће бити закључен између Јавног
предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша и Локалног комуналног
предузећа „КИШ-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Малог Иђоша, потписан и оверен пред
јавним бележником. Нацрт Уговора о припајању чини прилог ове одлуке.

3. Овлашћује се председник Надзорног одбора Јавног предузећа „КОМУНАЛ
МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша Владимир Краговић да у име и за рачун овог
предузећа потпише и овери Уговор о припајању који ће бити закључен између
између Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша и
Локалног комуналног предузећа „КИШ-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Малог Иђоша.
4. Ова Одлука биће поднета Агенцији за привредне регистре у циљу регистрације
припајања у Регистру привредних друштава.
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и
„Службеном листу Општине Мали Иђош“.

објављује се у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштне општине
Број: 06-39-9/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
384.
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 22.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
о статусној промени-припајања Јавном предузећу „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из
Малог Иђоша Локалног комуналног предузећа „ЕКО-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Фекетића
1. 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 „ЕКОКОМУНАЛ“ д.о.о. из Фекетића, ул. Братства бр. 30 матични број: 20601604 (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 „ЕКО-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Фекетића, ул. Братства
бр. 30 припаја друштву стицаоцу и престаје да постоји од момента регистрације
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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).
2. Одобрава се нацрт Уговора о припајању, који ће бити закључен између Јавног
предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша и Локалног комуналног
предузећа „ЕКО-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Фекетића, потписан и оверен пред јавним
бележником. Нацрт Уговора о припајању чини прилог ове одлуке.
3. Овлашћује се директор Јавног предузећа „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог
Иђоша Levente Kormanyos да у име и за рачун овог предузећа потпише и овери
Уговор о припајању који ће бити закључен између између Јавног предузећа
„КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша и Локалног комуналног предузећа
„ЕКО-КОМУНАЛ“ д.о.о. из Фекетића.
4. Ова Одлука биће поднета Агенцији за привредне регистре у циљу регистрације
припајања у Регистру привредних друштава.
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и
„Службеном листу Општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-10/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

објављује се у

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван

____________________ . ____________________
385.
На основу члана 7. став. 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 116/2008) и члана 31 Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали
Иђош на седници одржаној 22.12.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈП „КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ МАЛИ
ИЂОШ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Члан 1.
Додељује се ЈП „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша искључиво право на
обављање делатности пружања услуга која су предмет јавне набавке и то:
- изградња водоводне мреже у насељима општине Мали Иђош;
- одвођење атмосферских вода у насељима општине Мали Иђош;
- изградња фекалне канализације у насељима општине Мали Иђош;
- уређење и одржавање јавних површина, банкина,локалних путева и одржавање
зеленог појаса поред локалних путева на територији општине Мали Иђош;
- послови одржавања локалних путева у зимским условима;
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- депоновање смећа и одржавње депоније;
- уређивање и одржавање гробља и капеле;
- уређивање и одржавање пијаца,
- Управљање/одржавање јавним осветљењем
- Производња и дистрибуције топлотне енергије
Члан 2.
Овлашћује се Председник општине Мали Иђош да у име општине Мали Иђош
закључује са ЈП „Комунал Мали Иђош“ уговоре о пружању услуга из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-11/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
386.
На основу члана 17. става 3. Закона о јавнимпредузећима („СлужбенигласникРС“
бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалнојсамоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 31 став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош
(Службенигласник РС бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали
Иђош, на седнициодржаној дана 22.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ МАЛИ ИЂОШ
I
Разрешава се директор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу
објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош Сабо Ференц (ЈМБГ: 2412985820329)
из Малог Иђоша, ул. Сивачки пут бр. 64. даном брисања Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош из
Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-12/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
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387.
На основу члана 17. става 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“
бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 31 став 1. тачка 10. Статута општине Мали
Иђош (Службени гласник РС бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине
Мали Иђош, на седници одржаној дана 22.12.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ МАЛИ ИЂОШ
I
Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош :
1. Бела Дудаш (ЈМБГ:2409962820010) из Малог Иђоша, ул. Виноградска бр. 2.
2. Лазар Медић (ЈМБГ: 2603959820019) из Ловћенца, ул. Ђуре Петровића бб.
3. Владимир Стругар (0104950820012) из Ловћенца, ул. Симе Шолаје бр.16.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „ Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-39-13/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне општине
Сиђи Иштван

____________________ . ____________________
388.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службенигласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 31 став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош
(Службенигласник РС бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010), Скупштина Општине Мали
Иђош, на седници одржаној дана 22.12.2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ“ ИЗ МАЛОГ ИЂОША

I
Именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“
из Малог Иђоша Левенте Кормањош (ЈМБГ: 0808979820078) из Малог Иђоша, ул. Петефи
Шандора бр. 28. до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу
почев од 01.01.2017. године.

Страна 78.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 39.

Период обављања функције вршиоца дужности директора из става 1. ове тачке не
може бити дужи од једне године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „ Службеном листу
општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
општине
Број: 06-39-14/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштне
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
389.
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 33. став 2., члана 34. став 2. и члана 37. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр) 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 директора
Градске библиотеке Суботица број: 2087 и 2088 од 08.12.2016. године, на седници одржаној
дана 22.12.2016. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНИКА
И ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ УПРАВНИКА
БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ – KISHEGYESI KÖNYVTÁR
I
Селеши Вереш Јулиана, професор мађарског језика и књижевности из Малог
Иђоша, ул. др Бабчањи Шандора 7, ЈМБГ: 1908956825054 разрешава се дужности
управника Библиотеке Мали Иђош – Kishegyesi Könyvtár са 26.12.2016. године.
II
Нађ Ержебет, професор разредне наставе из Фекетића, ул. ЈНА бр. 36, ЈМБГ:
0809961825087 именује се за вршиоца дужности управника Библиотеке Мали Иђош –
Kishegyesi Könyvtár на мандатни период до именовања управника путем јавног конкурса, а
најдуже до годину дана почев од 26.12.2016. године.
III
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“:

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИИ ИЂОШ
Број: 06-39-15/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Година 2016.
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Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
390.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 12. став 1. 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, на седници одржаној данa
22.12.2016. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Центра за социјални рад за
општине Бачка Топола и Мали Иђош, којa је донета на седници Управног одбора дана
22.11.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИИ ИЂОШ
Број: 06-39-16/2016-02
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________
391.

На основу 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 дана 22.12.2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I
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Даје се сагласност на Измену Програма пословања д.о.о. за управљање чврстим
комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2016. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине
Број: 06-39-17/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
392.
На основу члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 6/2015 и 62/2016 – одлука
УС) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној данa 22.12.2016. године године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОГЛЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
АДИ ЕНДРЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се Правиловић Тинде из Малог Иђоша, члан Школског одбора из реда родитеља
Огледне основне школе Ади Ендре Мали Иђош.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине
Број: 06-39-18/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
393.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, брoj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 –
одлука УС) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 22.12.2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОГЛЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
АДИ ЕНДРЕ МАЛИ ИЂОШ

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 81.

Члан 1.
За члана Школског одбора Огледне основне школе Ади Ендре Мали Иђош из реда родитеља
именује се Барањи Габриела из Малог Иђоша на мандатни период који се поклапа са мандатним
периодом Школског одбора установе.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине
Број: 06-39-19/2016-02
Сиђи Иштван, с.р.
Дана: 22.12.2016. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
394.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»,
број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), члана 2. Одлуке о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини («Сл.лист општине Mали Иђош» број 7/2006 ), и сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине бр.320-11-08620/2016-14 од 20.12.2016.год.,
председник општине Мали Иђош је дана 21.12.2016. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мали
Иђош у следећим катастарским општинама:
КО

Број јавног
надметања

Мали
Иђош
Мали
Иђош

1
137
УКУПНО

Површина (ха,
ари, м2)

0,3983
0,2415
0,6398

Почетна цена
( дин / ха)

Депозит
(дин) 20%

27.350,00

2.180,00

28.800,00

1.390,00

Период
закупа
(год)
1
1

Степен
заштите
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Лицитациони корак износи 500,00 динара.
2.
Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су
предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Мали
Иђош, у канцеларији бр 1. (велика сала) сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
Контакт особа:, тел: 024/730-010 Славица Николић лок. 127, или Илија Кнежевић лок.112.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење
може се извршити:
за КО Мали Иђош дана 05.01.2017.од 10,00 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине
из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног
земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења
пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште
у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања
означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три
агроекономске године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели
тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у
уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје
Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за
производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:
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- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка
лица,
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у
последње три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања
означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих
докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом
за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији
од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у
табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност
надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења
Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који
има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале
докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног
надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за
спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује
испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре
почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Мали Иђош,
број: 840-726804-82, позив на бр. 23-219
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не
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враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење
поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и
дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно
је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране
цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена
најмање једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену
у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену
у делу II тачка 5. овог огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са
адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Мали
Иђош. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
•

Адреса: Општина Мали Иђош, улица и број: Главна бр 32., Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини
• Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана
10.01.2017. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу
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Oпштинске управе општине Мали Иђош до наведеног рока, без обзира на начин
достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке
1. овог огласа одржаће се у згради Општине Мали Иђош, улица и број: Главна бр 32., и
то:
1. К.О. Maли Иђош дана 11.01.2017. године са почетком у 10,00 часова
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије
на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности
одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне
средине преко Oпштинске управе општине Мали Иђош.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније
до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа
потребно је доставити и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као
јемца или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити на огласним таблама Општинске управе општине Мали Иђош
и месним канцеларијама, на „Домбош“ телевизији Мали Иђош и „Службеном листу
општине Мали Иђош“ с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана
објављивања у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
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