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146.

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 40. Статута општине МалиИђош («Службени лист општине
Мали Иђош»,број 07/2019), а на предло Општинског већа, Скупштинa општине Мали Иђош,
на седници одржаној 06.08.2019. године, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019.годину (“Службени лист
општине Мали Иђош”бр.30/2018, 3/2019, 7/2019) мења се и гласи:
“Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за буџет),
састоји се од:
А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

5.

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 6211)
Укупан фискални суфицит/дефицит
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)
Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

1.
2.
3.
4.
6.
Б.
1.
2.
3.
4.

Економска
класификација

у динарима

7+8

929,613,014

4+5

1,037,827,000

(7+8) - (4+5)

-108,213,986

62

0

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

-108,213,986

91

0

92

51,801,931

3

56,412,055

6211

0

61
(91+92+3) (61+6211)

0
108,213,986

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
OPIS

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u
dinarima

1

2

3

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE
NEFINANSIJSKE IMOVINE

927,144,014.31

1. Poreski prihodi

71

1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
(osim samodoprinosa)

711

1.2. Samodoprinos
1.3. Porez na imovinu

112,292,470.14

711180

25,125,000.00

713

71,322,883.30

1.4. Ostali poreski prihodi
2. Neporeski prihodi, u čemu:

220,065,353.44

8,450,000.00
74

68,088,167.66
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- pojedine vrste naknada sa određenom namenom
(namenski prihodi)
- prihodi od prodaje dobara i usluga
3. Donacije

731+732

4. Transferi

733

638,990,493.21

5. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU
NEFINANSIJSKE IMOVINE

8

1. Tekući rashodi

4

473,994,000.00

1.1. Rashodi za zaposlene

41

110,325,000.00

1.2. Korišćenje roba i usluga

42

172,671,000.00

1.3. Otplata kamata

44

200,000.00

1.4. Subvencije

45

13,698,000.00

1.5. Socijalna zaštita iz budžeta

47

46,241,000.00

1,037,827,000.00

1.6. Ostali Rashodi, u čemu:
- sredstva rezervi 5.500.000,00

48+49
55,055,000.00

2. Transferi

46

75,804,000.00

3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine

5

563,833,000.00

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211)
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA

62

92

1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine

91

2. Zaduživanje
2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora

911

2.2. Zaduživanje kod stranih kreditora

912

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

0
61

3. Otplata duga
3.1. Otplata duga domaćim kreditorima

611

3.2. Odtplata duga stranim kreditorima

612

0

613

3.3. Otplata duga po garancijama

6211

4. Nabavka finansijske imovine
NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA
(klasa 3, izvor finansiranja 13)

3

NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ
PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14)

3

0
56,412,054.53

2

1101-0001
1101-0002

Опис

3
Програм 1. Становање,
урбанизам и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко
планирање
Спровођење урбанистичких и
просторних планова

Приходи из
буџета Извор 01

4

Средства из
осталих
извора
финансирања

УКУПНА
СРЕДСТВА

Структ-ура Укупно (%)

1
1101

Програмска
активност/
Пројекат

Програм

Шифра

Структура Извор 01 (%)

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

5

6

7 =( 4 + 6 )

8

41,826,000

8%

10,000,000

51,826,000

5.0%

6,218,000

1%

5,000,000

11,218,000

1.1%

7,010,000

1%

0

7,010,000

0.7%

Страна 4.
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1101-0003
1101-0004
1101-0005

1102

Службени лист општине Мали Иђош

Управљање грађевинским
земљиштем
Стамбена подршка
Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Програм 2. Комунална делатност

1102-0001
1102-0002
1102-0003

Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене

1102-0004

Зоохигијена

1102-0005

Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца

1102-0006
1102-0007
1102-0008
1102-П1

1102-П2

1102-П3
1102-П4
1501

Одржавање гробаља и погребне
услуге
Прозводња и дистрибуције топлотне
енергије
Управљање и снабдевање водом за
пиће
Пројекат: Израда, опремање и
повезивање бунара БЛ-1 на
изворишту насеља Ловћенац
Пројекат: Израда, опремање и
повезивање бунара БФ-4А/17 на
изворишти водовода у насељу
Фекетић
Пројекат:Куповина гробља у насељу
Мали Иђош
Пројекат:Опрема за комуналну
делатност
Програм 3. Локални економски
развој

1501-0001
1501-0002
1501-0003
1502

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Мере активне политике
запошљавања
Подршка економском развоју и
промоцији предузетништва

Број 18.

24,098,000

4%

5,000,000

29,098,000

2.8%

2,500,000

0%

0

2,500,000

0.2%

2,000,000

0%

0

2,000,000

0.2%

67,232,000

12%

0

67,232,000

6.5%

18,700,000

3%

0

18,700,000

1.8%

7,900,000

1%

0

7,900,000

0.8%

3,000,000

1%

0

3,000,000

0.3%

3,300,000

1%

0

3,300,000

0.3%

900,000

0%

0

900,000

0.1%

900,000

0%

0

900,000

0.1%

6,000,000

1%

0

6,000,000

0.6%

10,232,000

2%

0

10,232,000

1.0%

500,000

0%

0

500,000

0.0%

500,000

0%

0

500,000

0.0%

4,300,000

1%

0

4,300,000

0.4%

5,000,000

1%

0

5,000,000

0.5%

25,477,000

5%

0

25,477,000

2.5%

23,218,000

4%

0

23,218,000

2.2%

1,800,000

0%

0

1,800,000

0.2%

459,000

0%

0

459,000

0.0%
0.1%

Програм 4. Развој туризма

990,000

0%

300,000

1,290,000

1502-0001

Управљање развојем туризма

600,000

0%

300,000

900,000

0.1%

1502-0002

Промоција туристичке понуде

390,000

0%

0

390,000

0.0%

Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој

30,990,000

6%

0

30,990,000

3.0%

0101-0001

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

19,490,000

4%

0

19,490,000

1.9%

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

3,000,000

1%

0

3,000,000

0.3%

Уређење атарских путева и
отресишта

8,500,000

2%

0

8,500,000

0.8%

Програм 6. Заштита животне
средине

38,369,000

7%

404,195,000

442,564,000

42.6%

0401-0001

Управљање заштитом животне
средине

500,000

0%

0

500,000

0.0%

0401-0002

Праћење квалитета елемената
животне средине

500,000

0%

0

500,000

0.0%

0401-0004

Управљање отпадним водама

1,000,000

0%

0

1,000,000

0.1%

0401-0006

Управљање осталим врстама отпада
Израда пројектнотехничке
документације за изградњу
секундарне канализационе мреже у
насењу Фекетић, Ловћенац и Мали
Иђош

6,089,000

1%

0

6,089,000

0.6%

9,955,000

2%

6,720,000

16,675,000

1.6%

0101

0101-П1
0401

0401-П1

Број 18.
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0401-П2

Пројекат: Изградња пречистача
отпадних вода за насеља општине
Мали Иђош

0401-П3

Пројекат: Изградња главног
колектора и секундарне
канализације у насељу Фекетић

Година 2019.
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18,000,000

3%

202,800,000

220,800,000

21.3%

2,325,000

0%

194,675,000

197,000,000

19.0%

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

22,225,000

4%

2,000,000

24,225,000

2.3%

0701-0002

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

8,975,000

2%

2,000,000

10,975,000

1.1%

0701-0004

Јавни градски и приградски превоз
путника

1,500,000

0%

0

1,500,000

0.1%

0701-П1

Пројекат: Изградња саобраћајница у
улицама

2,000,000

0%

0

2,000,000

0.2%

0701-П2

Пројекат:Санација и ојачање
коловозног застора у улицама

6,200,000

1%

0

6,200,000

0.6%

0701-П3

Пројекат:Набавка возила за потребе
ПС у Малом Иђошу

550,000

0%

0

550,000

0.1%

0701-П4

Пројекат: Пројекат регулисања
саобраћаја у насељима општине
Мали Иђош

3,000,000

1%

0

3,000,000

0.3%

40,071,000

7%

8,019,000

48,090,000

4.6%

39,471,000

7%

6,619,000

46,090,000

4.4%

600,000

0%

0

600,000

0.1%

29,254,000

5%

10,540,000

39,794,000

3.8%

Функционисање основних школа

29,254,000

5%

5,000,000

34,254,000

3.3%

Програм 11. Социјална и дечја
заштита

54,779,750

10%

23,926,250

78,706,000

7.6%

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици
помоћи

10,000,000

2%

17,150,000

27,150,000

2.6%

0901-0002

Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја

600,000

0%

0

600,000

0.1%

0901-0003

Дневне услуге у заједници

5,300,000

1%

2,500,000

7,800,000

0.8%

0901-0004

Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге

4,500,000

1%

0

4,500,000

0.4%

0901-0005

Подршка реализацији програма
Црвеног крста

3,000,000

1%

0

3,000,000

0.3%

0901-0006

Подршка деци и породицама са
децом

19,900,000

4%

4,000,000

23,900,000

2.3%

0901-0007

Подршка старим лицима и/или
особама са инвалидитетом

10,831,000

2%

0

10,831,000

1.0%

0901-0008

Подршка особама са инвалидитетом

600,000

0%

0

600,000

0.1%

Програм 12. Здравствена заштита

9,100,000

2%

0

9,100,000

0.9%

1801-0001

Функционисање установа примарне
здравствене заштите

8,400,000

2%

0

8,400,000

0.8%

1801-0002

Мртвозорство

500,000

0%

0

500,000

0.0%

1801-0003

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље

200,000

0%

0

200,000

0.0%

23,768,000

4%

1,269,000

25,037,000

2.4%

6,268,000

1%

469,000

6,737,000

0.6%

0701

2001

2001-0001

2001-П1
2002
2002-0001
0901

1801

1201

Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Пројекат: Гасификација објеката ПУ
"Петар Пан" у Малом Иђошу и
Ловћенцу
Програм 9. Основно образовање и
васпитање

Програм 13. Развој културе и
информисања
1201-0001

Функционисање локалних установа
културе

Страна 6.
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1201-0002

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

8,600,000

2%

0

8,600,000

0.8%

1201-0003

Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа

4,800,000

1%

800,000

5,600,000

0.5%

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања

3,500,000

1%

0

3,500,000

0.3%

1201-0005

Унапређење јавног информисања на
језицима националних мањина

400,000

0%

0

400,000

0.0%

1201-0006

Унапређење јавног информисања
особа са инвалидитетом

200,000

0%

0

200,000

0.0%

Програм 14. Развој спорта и
омладине

14,121,000

3%

13,796,000

27,917,000

2.7%

1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

8,500,000

2%

0

8,500,000

0.8%

1301-0002

Подршка предшколском и школском
спорту

800,000

0%

0

800,000

0.1%

1301-0004

Функционисање локалних
спортских установа

3,300,000

1%

0

3,300,000

0.3%

1301-0005

Спровођење омладинске политике

730,000

0%

0

730,000

0.1%

Пројекат:Изградња трибина на
објекти за спорт и физичку културуфудбалски стадион

791,000

0%

13,796,000

14,587,000

1.4%

123,405,000

22%

7,269,000

130,674,000

12.6%

1301

1301-П1
0602

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
0602-0001

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

90,651,000

16%

2,004,000

92,655,000

8.9%

0602-0002

Функционисање месних заједница

16,927,000

3%

445,000

17,372,000

1.7%

0602-0004

Општинско/градско
правобранилаштво

2,008,000

0%

0

2,008,000

0.2%

0602-0005

Омбудсман

1,354,000

0%

0

1,354,000

0.1%

0602-0006

Инспекцијски послови

4,665,000

1%

0

4,665,000

0.4%

0602-0007

Функционисање националних савета
националних мањина

400,000

0%

0

400,000

0.0%

0602-0009

Текућа буџетска резерва

3,000,000

1%

0

3,000,000

0.3%

0602-0010

Стална буџетска резерва
Управљање у ванредним
ситуацијама
Пројекат:Изолација зграда
Општинске управе са мењањем
столарије
Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе

2,500,000

0%

0

2,500,000

0.2%

900,000

0%

0

900,000

0.1%

1,000,000

0%

0

1,000,000

0.1%

34,905,000

6%

0

34,905,000

3.4%

0602-0014
0602-П1
0602
2101-0001

Функционисање Скупштине

10,556,000

2%

0

10,556,000

1.0%

2101-0002

Функционисање извршних органа

20,232,000

4%

0

20,232,000

1.9%

2101-0003

Подршка раду извршних органа
власти и скупштине

4,117,000

1%

0

4,117,000

0.4%

556,512,750

100%

481,314,250

1,037,827,000

100.0%

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

4

5.1

6=(3+5)

9.7%

23,926,250

77,815,000

Структура
укупних јавних
средстава(%)

УКУПНА
СРЕДСТВА

3
53,888,750

Средства из
осталих извора
финансирања

2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Структура Извор 01 (%)

1
000

Функционална класификација

Приходи из
буџета - Извор 01

Функциje

Укупни расходи и издаци општине Мали Иђош за 2019.годину приказани по функционалној класификацији су:

7
7.5%

Број 18.
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Година 2019.

Страна 7.

010

Болест и инвалидност;

600,000

0.1%

0

600,000

0.1%

040

Породица и деца;

29,888,750

5.4%

4,276,250

34,165,000

3.3%

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

10,600,000

1.9%

17,150,000

27,750,000

2.7%

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

12,800,000

2.3%

2,500,000

15,300,000

1.5%

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

172,196,000

30.9%

8,069,000

180,265,000

17.4%

111

Извршни и законодавни органи

34,655,000

6.2%

0

34,655,000

3.3%

130

Опште услуге;

91,651,000

16.5%

6,824,000

98,475,000

9.5%

133

Остале опште услуге

5,065,000

0.9%

0

5,065,000

0.5%

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;

35,325,000

6.3%

1,245,000

36,570,000

3.5%

200

ОДБРАНА

900,000

0.2%

0

900,000

0.1%

220

Цивилна одбрана

900,000

0.2%

0

900,000

0.1%

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

3,362,000

0.6%

0

3,362,000

0.3%

330

Судови;

3,362,000

0.6%

0

3,362,000

0.3%

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

76,607,000

13.8%

2,300,000

78,907,000

7.6%

411

Општи економски и комерцијални послови

23,677,000

4.3%

0

23,677,000

2.3%

412

Општи послови по питању рада

1,800,000

0.3%

0

1,800,000

0.2%

421

Пољопривреда

30,990,000

5.6%

0

30,990,000

3.0%

451

Друмски саобраћај

18,250,000

3.3%

2,000,000

20,250,000

2.0%

473

Туризам

990,000

0.2%

300,000

1,290,000

0.1%

481

Истраживање и развој - Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада

900,000

0.2%

0

900,000

0.1%

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

44,669,000

8.0%

404,195,000

448,864,000

510

Управљање отпадом;

9,089,000

1.6%

0

9,089,000

0.9%

520

Управљање отпадним водама;

31,280,000

5.6%

404,195,000

435,475,000

42.0%

530

Смањење загађености;

500,000

0.1%

0

500,000

0.0%

560

Заштита животне средине некласификована на
другом месту

3,800,000

0.7%

0

3,800,000

0.4%

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

89,976,000

16.2%

10,000,000

99,976,000

9.6%

610

Стамбени развој;

4,500,000

0.8%

0

4,500,000

0.4%

620

Развој заједнице;

37,326,000

6.7%

10,000,000

47,326,000

4.6%

630

Водоснабдевање;

4,650,000

0.8%

0

4,650,000

0.4%

640

Улична расвета;

13,400,000

2.4%

0

13,400,000

1.3%

660

Послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту

30,100,000

5.4%

0

30,100,000

2.9%

700

ЗДРАВСТВО

9,100,000

1.6%

0

9,100,000

0.9%

721

Опште медицинске услуге

9,100,000

1.6%

0

9,100,000

0.9%

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

36,589,000

6.6%

14,265,000

50,854,000

4.9%

810

Услуге рекреације и спорта;

13,621,000

2.4%

13,796,000

27,417,000

2.6%

820

Услуге културе;

6,268,000

1.1%

469,000

6,737,000

0.6%

830

Услуге емитовања и штампања;

4,100,000

0.7%

0

4,100,000

0.4%

860

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

12,600,000

2.3%

0

12,600,000

1.2%

900

ОБРАЗОВАЊЕ

69,225,000

12.4%

18,559,000

87,784,000

8.5%

911

Предшколско образовање

40,021,000

7.2%

8,019,000

48,040,000

4.6%

912

Основно образовање

29,204,000

5.2%

10,540,000

39,744,000

3.8%

556,512,750

100.0%

481,314,250

1,037,827,000

УКУПНО

43.3%

100.0%

Страна 8.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 18.

Члан 3.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Буџет за 2019.годину састоји се од:
1) примања у износу од
2) издатака у износу од

1.037.827.000,00 динара
1.037.827.000,00 динара“

Конто

1

2

300000
700000
710000

300000
700000
710000

711000

711000
711111
711121

711122

713000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

3
Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора финан.
буџ.
корисника

4

5

56,412,054.53
448,298,764.31
220,065,353.44
137,792,470.14

УКУПНА
СРЕДСТВА

6

Структура укупних
јавних средстава %

Класа/Категорија/Г
рупа

Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
“Примања буџета општине у укупном износу од 1.037.827.000,00 динара
поврстана, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:

7

481,314,250.00
0.00

56,412,054.53
929,613,014.31
220,065,353.44

5.4%
89.6%
21.2%

0.00

137,792,470.14

13.3%

91,717,470.14

91,717,470.14

8.8%

1,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

2,500,000.00

2,500,000.00

0.2%

6,000,000.00

6,000,000.00

0.6%

711123

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

711143

Порез на приходе од непокретности

500,000.00

500,000.00

0.0%

711145

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

300,000.00

300,000.00

0.0%

711146

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

50,000.00

50,000.00

0.0%

711147

Порез на земљиште

500,000.00

500,000.00

0.0%

711148

Порез на приходе од непокретности, по
решењу Пореске управе

50,000.00

50,000.00

0.0%

711161
711181
711191
713000

Порез на приходе од осигурања лица
Самодоприноси
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

50,000.00
25,125,000.00
10,000,000.00
71,322,883.30

50,000.00
25,125,000.00
10,000,000.00
71,322,883.30

0.0%
2.4%
1.0%
6.9%

713121

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

20,000,000.00

20,000,000.00

1.9%

713122

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

30,008,000.00

30,008,000.00

2.9%

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу
Пореске управе

3,000,000.00

3,000,000.00

0.3%

713421

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

13,064,883.30

13,064,883.30

1.3%

0.00

Број 18.
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714000

716000

730000
732000

733000

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

Страна 9.

200,000.00

200,000.00

0.0%

5,000,000.00

5,000,000.00

0.5%

50,000.00

50,000.00

0.0%

8,450,000.00

0.8%

5,500,000.00

5,500,000.00

0.5%

Годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила

500,000.00

500,000.00

0.0%

714543

Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

500,000.00

500,000.00

0.0%

714547

Накнада за загађивање животне средине

500,000.00

500,000.00

0.0%

714549

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

1,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

714552

Боравишна такса

400,000.00

400,000.00

0.0%

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

50,000.00

50,000.00

0.0%

2,500,000.00

0.2%

2,500,000.00

0.2%

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

8,450,000.00

714513

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

714514

714000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

2,500,000.00

716111

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

2,500,000.00

730000
732000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

732141

Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа градова

732241

Капиталне донације од међународних
организација у корист нивоа градова

716000

733000
733141
733144
733151
733152
733154
733156
733157
733158

740000
741000

Година 2019.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

160,320,243.21
0.00

160,320,243.21

0.00

0.00

481,139,250.00
2,469,000.00

641,459,493.21
2,469,000.00

2,140,000.00

2,140,000.00

0.2%

329,000.00

329,000.00

0.0%

478,670,250.00

638,990,493.21

Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу,
од Републике у корист нивоа градова
Текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина
Остали трансфери од Републике у корист
нивоа општина
Текући наменски трансфери од Републике у
корист општине
Текући наменски трансфери у ужем смислу
од АП Војводина у корист нивоа општина
Текући трансфери градова у корист
општина
Ненаменски трансфери од АП Војводина у
корист нивоа општина

733251

Капитални наменски трансфери у ужем
смислу од Репиблике Србије у корист нивоа
општина

733252

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

740000
741000

ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

61.8%
0.2%

61.6%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

9,500,000.00

9,500,000.00

0.9%

38,425,934.21

38,425,934.21

3.7%

1,500,000.00

39,663,896.00

41,163,896.00

4.0%

8,500,000.00

21,850,778.83

30,350,778.83

2.9%

0.00

0.0%

5,490,000.00

103,884,309.00

10.0%

4,820,000.00

4,820,000.00

0.5%

4,000,000.00

406,845,575.17

410,845,575.17

39.6%

67,913,167.66
50,831,982.79

175,000.00
0.00

68,088,167.66
50,831,982.79

6.6%
4.9%

98,394,309.00

Страна 10.

Година 2019.
741151
741511

Накнада за коришћење природних добара

741522
741534
741538
742000

742000

100,000.00

100,000.00

0.0%

39,431,982.79

39,431,982.79

3.8%

2,500,000.00

2,500,000.00

0.2%

6,000,000.00

6,000,000.00

0.6%

10,368,000.00

1.0%

10,368,000.00

0.00

0.2%

742156

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

2,000,000.00

2,000,000.00

0.2%

742251

Општинске административне таксе

3,000,000.00

3,000,000.00

0.3%

742253

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта

2,000,000.00

2,000,000.00

0.2%

768,000.00

768,000.00

0.1%

600,000.00

600,000.00

0.1%

1,000,000.00

0.1%

700,000.00

700,000.00

0.1%

300,000.00

300,000.00

0.0%

75,000.00

75,000.00

0.0%

75,000.00

75,000.00

0.0%

5,713,184.87

100,000.00

5,813,184.87

0.6%

5,613,184.87

100,000.00

743000

744000
744151
745000
745151
745152

920000

0.3%

2,000,000.00

743351

900000

2,800,000.00

2,000,000.00

743324

745000

2,800,000.00

742155

742351

744000

Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА

Број 18.

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

742255

743000

Службени лист општине Мали Иђош

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

900000
920000
921951
7+8+9
3+7+8+9

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа
општине
Приходи настали продајом услуга
корисника средстава буџета јединице
локлане самоуправе чије је пружање
уговорено са физичким и правним лицима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни изречених
прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине, као и
одузета имовинска корист у том поступку
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких
и правних лица у корист нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
Закупнина за стан у државној својини у
корист нивоа општина
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција и
осталог капитала у корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1,000,000.00

0.00

0.00

5,713,184.87

0.6%

100,000.00

100,000.00

0.0%

51,801,931.16

51,801,931.16

5.0%

51,801,931.16

5.0%

51,801,931.16

5.0%

51,801,931.16

0.00

51,801,931.16
500,100,695.47

481,314,250.00

981,414,945.47

94.6%

556,512,750.00

481,314,250.00

1,037,827,000.00

100.0%

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

Година 2019.

Страна 11.

Средства из
осталих извора
финансирања

1
400
410
411

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених

3
432,723,750
106,106,000
80,077,000

4
77.8%
19.1%
14.4%

5
41,270,250
4,219,000
3,450,000

6=(3+5)
473,994,000
110,325,000
83,527,000

7
45.7%
10.6%
8.0%

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

14,571,000

2.6%

619,000

15,190,000

1.5%

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

3,100,000
4,138,000

0.6%
0.7%

150,000
0

3,250,000
4,138,000

0.3%
0.4%

416

Награде,бонуси и остали посебни
расходи

4,220,000

0.8%

0

4,220,000

0.4%

420
421
422
423
424

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

164,269,750
57,831,000
3,102,000
68,743,750
4,826,000

29.5%
10.4%
0.6%
12.4%
0.9%

8,401,250
1,800,000
0
6,126,250
50,000

172,671,000
59,631,000
3,102,000
74,870,000
4,876,000

16.6%
5.7%
0.3%
7.2%
0.5%

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и
мат)

14,220,000

2.6%

200,000

14,420,000

1.4%

426
440
441
450

Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
СУБВЕНЦИЈЕ

15,547,000
200,000
200,000
13,698,000

2.8%
0.0%
0.0%
2.5%

225,000
0
0
0

15,772,000
200,000
200,000
13,698,000

1.5%
0.0%
0.0%
1.3%

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

7,609,000

1.4%

7,609,000

0.7%

4511

Текуће субвенцујејавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

3,064,000

0.6%

3,064,000

0.3%

4512

Капиталне субвенцујејавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

3,025,000

0.5%

3,025,000

0.3%

454

Субвенције приватним предузећима

0

0.0%

0

0

0.0%

460
463

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти

70,804,000
50,944,000

12.7%
9.2%

5,000,000
5,000,000

75,804,000
55,944,000

7.3%
5.4%

464

Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање

9,100,000

1.6%

0

9,100,000

0.9%

465

Остале донације, дотације и трансфери

10,760,000

1.9%

0

10,760,000

1.0%

470
472
480
481
482

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

25,091,000
25,091,000
47,055,000
38,870,000
3,985,000

4.5%
4.5%
8.5%
7.0%
0.7%

21,150,000
21,150,000
2,500,000
2,500,000
0

46,241,000
46,241,000
49,555,000
41,370,000
3,985,000

4.5%
4.5%
4.8%
4.0%
0.4%

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова;

3,000,000

0.5%

0

3,000,000

0.3%

484

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

1,200,000

0.2%

0

1,200,000

0.1%

5,500,000

1.0%

0

5,500,000

0.5%

5,500,000
123,789,000
97,489,000
85,724,000
8,665,000
0
0
3,100,000
26,300,000

1.0%
22.2%
17.5%
15.4%
1.6%
0.0%
0.0%
0.6%
4.7%

0
440,044,000
440,044,000
435,231,000
1,004,000
0
0
3,809,000
0

5,500,000
563,833,000
537,533,000
520,955,000
9,669,000
0
0
6,909,000
26,300,000

0.5%
54.3%
51.8%
50.2%
0.9%
0.0%
0.0%
0.7%
2.5%

Екон.
клас.

490
499
500
510
511
512
513
514
515
540

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
Средства резерве
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ПРИРОДНА ИМОВИНА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Структура Извор 01 (%)

Структура
укупних јавних
средстава(%)

Службени лист општине Мали Иђош
Приходи из
буџета - Извор 01

Број 18.

0

Страна 12.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Земљиште;

541

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Број 18.

26,300,000

4.7%

0

26,300,000

2.5%

556,512,750

100.0%

481,314,250

1,037,827,000

100.0%

4

5

Извор финансирања

3

Економ. класиф.

Позиција

2

Функционална

Глава

1

Програмска класиф.

Раздео

Организа-циона
класиф.

Члан6.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, у износу од 1.037.827.000,00 динара, финансирани из свих
извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

6

7

111

1

411

111

2

412

111

3

415

111

4

416

111
111
111
111
111

5
6
7
7
8

421
422
423
423
426

111

9

465

111

10

481

1

2101

2101-0001
111

2101-0001

Извори финансирања расхода и
издатака
УКУПНА
СРЕДСТВА

ОПИС

8
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16:
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност:
Функционисање
Скупштине
Функција: Извршни и
законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

Приходи из
буџета (01)

Средства из
осталих извора
финансирања

9

10

2,900,000.00

2,900,000.00

520,000.00

520,000.00

158,000.00

158,000.00

315,000.00

315,000.00

26,000.00
577,000.00
3,360,000.00
998,000.00
105,000.00

26,000.00
577,000.00
3,360,000.00
998,000.00
105,000.00

402,000.00

402,000.00

945,000.00

945,000.00

10,306,000.00

10,306,000.00

01

Стални трошкови
Трошкови путовања
Накнаде одборницима
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Дотације невладиним
организацијама политички субјекти
Извори финансирања за
Програмску активност
2101-0001:
Приходи из буџета

01

Свега за програмску
активност 2101-0001:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

01

Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета

10,306,000.00

Свега за Раздео 1:

10,306,000.00

Програмска активност:
Функционисање
Скупштине

11= ( 9 + 10 )

10,306,000.00

0.00

10,306,000.00
10,306,000.00

10,306,000.00

10,306,000.00
0.00

10,306,000.00

10,306,000.00
0.00

10,306,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
Изборна комисија
Функција: Извршни и
законодавни органи
Награде запосленима и
остали посебни расходи

160
160

11

416

160
160
160
160

12
13
14
15

421
422
423
426

160

16

465

3
2101

18

412

111

19

415

111

20

416

111
111
111
111

21
22
23
24

421
422
423
426

111

25

465

50,000.00

50,000.00

250,000.00

250,000.00

01

Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета

10,556,000.00

Свега за Раздео 1:

10,556,000.00

111

111

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

01

2101-0002

411

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

Свега за програмску
активност 2101-0001:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

2101

17

100,000.00

01

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање
извршних органа
Функција: Извршни и
законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

250,000.00

0.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00

250,000.00
0.00

250,000.00

10,556,000.00
0.00

10,556,000.00

5,885,000.00

5,885,000.00

1,080,000.00

1,080,000.00

250,000.00

250,000.00

520,000.00

520,000.00

50,000.00
315,000.00
1,050,000.00
52,000.00

50,000.00
315,000.00
1,050,000.00
52,000.00

736,000.00

736,000.00

9,938,000.00

9,938,000.00

01

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета

01

Свега за програмску
активност 2101-0002:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

9,938,000.00

01

Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

9,938,000.00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ

Страна 13.

100,000.00

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
2101-0001:
Приходи из буџета

2

111

Година 2019.

9,938,000.00

0.00

9,938,000.00

9,938,000.00

9,938,000.00
0.00

9,938,000.00

0.00

9,938,000.00

9,938,000.00

9,938,000.00

Страна 14.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 18.

САМОУПРАВЕ
Функционисање
извршних органа
Функција: Извршни и
законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

2101-0002
111
111

26

411

111

27

412

111

28

415

111

29

416

111
111
111
111

30
31
32
33

421
422
423
426

111

34

465

411

111

36

412

111

37

415

111
111
111

38
39
40

421
422
426

111

41

465

998,000.00

520,000.00

520,000.00

420,000.00

420,000.00

100,000.00
315,000.00
1,575,000.00
100,000.00

100,000.00
315,000.00
1,575,000.00
100,000.00

706,000.00

706,000.00

10,294,000.00

10,294,000.00

01

Свега за програмску
активност 2101-0002:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

01

Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Раздео 3:
Приходи из буџета

10,294,000.00

Свега за Раздео 3:

10,294,000.00

10,294,000.00

10,294,000.00

01

01

Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Раздео 3:
Приходи из буџета

14,411,000.00

Свега за Раздео 3:

14,411,000.00

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0.00

10,294,000.00

Подршка раду извршних
органа власти и
скупштине
Функција: Извршни и
законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
2101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2101-0003:
Извори финансирања за
Програм 16:
Приходи из буџета

01

4

998,000.00

01

111
35

5,560,000.00

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета

2101-0003

111

5,560,000.00

10,294,000.00

10,294,000.00
0.00

10,294,000.00

10,294,000.00
0.00

10,294,000.00

2,650,000.00

2,650,000.00

470,000.00

470,000.00

367,000.00

367,000.00

50,000.00
105,000.00
140,000.00

50,000.00
105,000.00
140,000.00

335,000.00

335,000.00

4,117,000.00

4,117,000.00

4,117,000.00

0.00

4,117,000.00
4,117,000.00

4,117,000.00

4,117,000.00
0.00

4,117,000.00

14,411,000.00
0.00

14,411,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

01

01

Свега за програмску
активност 0602-0004:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета

2,008,000.00

01

Свега за Програм 15:
Извори финансирања за
Раздео 4:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 4:

2,008,000.00

0602

0602-0004
330
330

42

411

330

43

412

330

44

415

330
330
330

45
46
47

421
422
426

330

48

465

5

1101

1101-0001
620
620
620

144
145

423
424

620

146

511

01
07

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1:
СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност:
Просторно и
урбанистичко планирање
Функција: Развој заједнице
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Програмску актнвност
1101-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за програмску
активност 1101-0001:

1101-0002
620
620

147

411

620

148

412

620
620
620
620

149
150
151
152

421
422
423
426

620

153

465

620

154

482
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ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност:
Градско
правобранилаштво
Функција: Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнада трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0004:
Приходи из буџета

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова
Функција: Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Порези, обавезне таксе,

Страна 15.

1,290,000.00

1,290,000.00

235,000.00

235,000.00

158,000.00

158,000.00

50,000.00
30,000.00
60,000.00

50,000.00
30,000.00
60,000.00

185,000.00

185,000.00

2,008,000.00

2,008,000.00

2,008,000.00

0.00

2,008,000.00

2,008,000.00
0.00

2,008,000.00
0.00

2,008,000.00

158,000.00
210,000.00
5,000,000.00

6,218,000.00

6,218,000.00

2,008,000.00

2,008,000.00

158,000.00
210,000.00
5,850,000.00

2,008,000.00

10,850,000.00

6,218,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

11,218,000.00

1,270,000.00

1,270,000.00

165,000.00

165,000.00

50,000.00
100,000.00
2,875,000.00
50,000.00

50,000.00
100,000.00
2,875,000.00
50,000.00

535,000.00

535,000.00

315,000.00

315,000.00

Страна 16.
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620

155

Службени лист општине Мали Иђош

511

01

казне и пенали
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1101-0002:

1101-0003
620
620

156

425

620

157

511

620

158

541

01
07

1101-0004
610
610

140

425

610

141

511

01

610
610

142

425

610

143

511

01

07

1102

7,010,000.00

7,010,000.00

7,010,000.00

Свега за програмску
активност 1101-0003:

24,098,000.00

Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда
Функција: Стамбени
развој
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1101-0005:

01

1,650,000.00

19,848,000.00

Свега за програмску
активност 1101-0004:

1101-0005

1,650,000.00

Управљање
грађевинском
земљиштем
Функција: Развој заједнице
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Зграде и грађевински
објекти
Земљиште
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0003:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти

Стамбена подршка
Функција: Стамбени
развој
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0004:
Приходи из буџета

Извори финансирања за
Програм 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2:
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

Број 18.

0.00

2,250,000.00

7,010,000.00

2,250,000.00
5,000,000.00

24,848,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

24,098,000.00

24,098,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

29,098,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

41,826,000.00

41,826,000.00

2,000,000.00

41,826,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

51,826,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

1102-0001
640
640

162

421

640

163

425

640

164

511

01

ЈП"КОМУНАЛ" Мали
Иђош
Програмска активност:
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Функција: Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и
одржавање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1102-0001:

1102-0002

660
660

165

421

01

Програмска активност:
Одржавање јавних
зелених површина
Функција: Послови
становања и заједнице
неквалификовани на
другом месту
Стални трошкови
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1102-0002:

1102-0003

510
510

128

421

01

Програмска активност:
Одржавање чистоће на
површинама јавне
намене
Функција: Управљање
отпадом
Стални трошкови
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1102-0003:

1102-0004

560
560

137

421

560

138

451

560

139

483

01

Програмска активност:
Зоохигијена
Функција: Заштита
животне средине
некласификована на
другом месту
Стални трошкови
Текуће субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Новчане казне и пенали по
решењу судова;
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1102-0004:

1102-0005

Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца

Година 2019.

Страна 17.

12,600,000.00

12,600,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

13,400,000.00

13,400,000.00

13,400,000.00

0.00

13,400,000.00

7,900,000.00

7,900,000.00

7,900,000.00

7,900,000.00

7,900,000.00

0.00

7,900,000.00

0.00
3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

200,000.00

200,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

0.00

3,300,000.00

Страна 18.
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Службени лист општине Мали Иђош

481
481

126

421

01

1102-0006

660
660

166

421

01

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

Свега за програмску
активност 1102-0005:

900,000.00

Одржавање гробаља и
погребне услуге
Функција: Послови
становања и заједнице
неквалифокаване на
другом месту
Стални трошкови
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1102-0006:

1102-0007

660
660

167

421

01

Програмска активност:
Производња и
дистрибуција топлотне
енергије
Функција: Послови
становања и заједнице
неквалифокаване на
другом месту
Стални трошкови
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0007:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1102-0007:

1102-0008
630
630

159

451

01
10

1102-П1

630
630

160

511

01
07

Број 18.

Функција: Истраживање и
развој-Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
Стални трошкови
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0005:
Приходи из буџета

Програмска активност:
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Функција: Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0008:
Приходи из буџета
Примања од домаћег
задуживања
Свега за програмску
активност 1102-0008:
Пројекат: Израда,
опремање и повезивање
бунара БЛ-1 на
изворишту насеља
Ловћенац
Функција: Водоснабдевање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1102-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти

0.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

0.00

900,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

3,650,000.00

3,650,000.00

3,650,000.00

3,650,000.00

3,650,000.00

0.00

0.00

0.00

3,650,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00
0.00

0.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за пројекат 1102П1:

1102-П2

630
630

161

511

01
07

1102-П3

660

660

168

541

01

Пројекат:Куповина
гробља у насељу Мали
Иђош
Функција: Послови
становања и заједнице
неквалифокаване на
другом месту
Набавка грађевинског
земљишта
Извори финансирања за
Пројекат 1102-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102П3:

500,000.00

Страна 19.
0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00

0.00

4,300,000.00

Пројекат:Опрема за
комуналну делатност
Функција: Послови
становања и заједнице
неквалифокаване на
другом месту

1102-П4

660
660

Пројекат: Израда,
опремање и повезивање
бунара БФ-4А/17 на
изворишти водовода у
насељу Фекетић
Функција: Водоснабдевање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1102-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за пројекат 1102П2:

Година 2019.

168.1

Машине и опрема

512

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 1102-П4:
01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102П4:

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

Пројекат:Инвестиционо
одржавање капела

1102-П5

Функција: Послови
становања и заједнице
неквалифокаване на
другом месту
Машине и опрема

660
660

168.2

511

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 1102-П5:
01

01
07

1501

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102П5:
Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

6,000,000.00

0.00

55,350,000.00

55,350,000.00

6,000,000.00

55,350,000.00
0.00

0.00

0.00

55,350,000.00

Страна 20.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

1501-0001

411
411

107

423

411

108

465

411

108.1

541

01

Број 18.

2,850,000.00

2,850,000.00

368,000.00

368,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

23,218,000.00

23,218,000.00

23,218,000.00

0.00

23,218,000.00

Програмска активност:
Мере активне политике
запошљавања
Функција: Општи послови
по питању рада

1501-0002
412
412

110

423

412

111

451

01

1501-0003

411

411

Програмска активност:
Унапређење привредног
и инвестиционог
амбијента
Функција: Општи
економски и комерцијални
послови
Услуге по уговору
Остале донације, дотације
и трансфери
Набавка земљишта
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0001:

109

451

01

Услуге по уговору
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0002:
Програмска активност:
Подршка економском
развоју и промоцији
предузетништва
Функција: Општи
економски и комерцијални
послови
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0003:

01

0101

0101-0001
421
421
421
421

112
113
114

423
424
426

421

115

463

421

116

481

1,000,000.00

1,000,000.00

800,000.00

800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

459,000.00

1,800,000.00

459,000.00

0.00
459,000.00
459,000.00

Извори финансирања за
Програм 3:
Приходи из буџета

25,477,000.00

Свега за Програм 3:

25,477,000.00

ПРОГРАМ 5:
ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност:
Подршка за спровођење
пољопривредне политике
у локалној заједници
Функција: Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Трансфери осталим
нивоима власти
Дотације невладиним

0.00

459,000.00
0.00

459,000.00

25,477,000.00
0.00

25,477,000.00

13,850,000.00
1,000,000.00
600,000.00

13,850,000.00
1,000,000.00
600,000.00

700,000.00

700,000.00

3,340,000.00

3,340,000.00
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Службени лист општине Мали Иђош
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Страна 21.

организацијама

01
07

01
07

0101-0002
421
421

117

423

421

118

451

01

Извори финансирања за
Програмску активност
0101-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програмску
активност 0101-0001:
Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 5:
Програмска активност:
Мере подршке руралном
развоју
Функција: Пољопривреда
Услуге по уговору
Субвенције за
пољопривреду
Извори финансирања за
Програмску активност
0101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0101-0002:

0101-П1
421
421

119

511

01
07

01

0701

0701-0002
451
451

120

423

01
07

Пројекат: Уређење
атарских путева и
отресишта
Функција: Пољопривреда
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за пројекат 0101П1:

19,490,000.00

19,490,000.00

19,490,000.00
0.00

0.00

0.00

19,490,000.00

19,490,000.00

19,490,000.00

19,490,000.00
0.00

0.00

0.00

19,490,000.00

500,000.00

500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

0.00

0.00

0.00

8,500,000.00

Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета

30,990,000.00

Свега за Програм 5:

30,990,000.00

0.00

30,990,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

7,000,000.00

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност:
Управљање и одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Функција: Друмски
саобраћај
Услуге по уговору
Извори финансирања за
Програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програмску
активност 0701-0002:

30,990,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

7,000,000.00

Страна 22.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

0701-0004

451
451

121

423

01

Програмска активност:
Јавни градски и
приградски превоз
путника
Функција: Друмски
саобраћај
Услуге по уговору
Извори финансирања за
Програмску активност
0701-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0701-0004:

0701-П1
451
451

122

511

01
07

Пројекат:Санација и
ојачање коловозног
застора у улицама
Функција: Друмски
саобраћај
Услуге по уговору

0701-П2
451
451

123

423

01

0701-П4

451
451

125

511

01

0701-П3
451
451

124

Пројекат: Изградња
саобраћајница у улицама
Функција: Друмски
саобраћај
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за пројекат 0701П1:

512

01

01
07

Број 18.

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

6,200,000.00

6,200,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701П2:

6,200,000.00

6,200,000.00

Пројекат: Пројекат
регулисања саобраћаја у
насељима општине Мали
Иђош
Функција: Друмски
саобраћај
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0701-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701П4:

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Пројекат:Набавка возила
за потребе ПС у Малом
Иђошу
Функција: Друмски
саобраћај
Машине и опрема
Извори финансирања за
Пројекат 0701-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701П3:

550,000.00

550,000.00

550,000.00

550,000.00

Извори финансирања за
Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти

6,200,000.00

3,000,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

18,250,000.00

6,200,000.00

3,000,000.00

550,000.00

18,250,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за Програм 7:

2002

2002-0001
912
912

186

463

01
07

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност:
Функционисање
основних школа
Функција: Основно
образовање
Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
Програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за програмску
активност 2002-0001:

2002-П1
912
912

187

511

07

01
07

0901

0901-0001

070
070

55

463

070

56

472

01
07

0901-0002

070
070

57

463

Пројекат:Реконструкција
објекта ОШ"Вук
Караџић" Ловћенац
Функција: Основно
образовање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 2002-П1:
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за пројекат 2002П1:
Извори финансирања за
Програм 9:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 11:
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност:
Једнократне помоћи и
други облици помоћи
Функција: Социјална
помоћ некласификована на
другом месту
Трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за програмску
активност 0901-0001:
Програмска активност:
Породични и домски
смештај, прихватилишта
и друге врсте смештаја
Функција: Социјална
помоћ некласификована на
другом месту
Трансфери осталим
нивоима власти

Година 2019.

Страна 23.

18,250,000.00

2,000,000.00

20,250,000.00

29,204,000.00

5,000,000.00

34,204,000.00

29,204,000.00

29,204,000.00

0.00

29,204,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

34,204,000.00

5,540,000.00

5,540,000.00

5,540,000.00

5,540,000.00

5,540,000.00

5,540,000.00

29,204,000.00

29,204,000.00

29,204,000.00
10,540,000.00

10,540,000.00

10,540,000.00

39,744,000.00

5,500,000.00
4,500,000.00

5,500,000.00
17,150,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

300,000.00

21,650,000.00

10,000,000.00
17,150,000.00

17,150,000.00

17,150,000.00

27,150,000.00

300,000.00

Страна 24.

Година 2019.
070

58

Службени лист општине Мали Иђош

472

01

090

59

Дотације
невладиним
организацијама

481

01
07

0901-0004

090
090

60

463

01

0901-0005

090
090

Број 18.

300,000.00

300,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

600,000.00

Програмска активност:
Дневне услуге у
заједници
Функција: Социјална
заштита некласификована
на другом месту

0901-0003

090

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0901-0002:

61

481

01

0901-0006
040
040

51

463

040

52

472

01
07

Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти

5,300,000.00 2,500,000.00 7,800,000.00

5,300,000.00

5,300,000.00
2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

7,800,000.00

Свега за Програмску
активност 0901-0003:

5,300,000.00

Програмска активност:
Саветодавно-терапијске
и социјално-едукативне
услуге
Функција: Социјална
заштита некласификована
на другом месту
Трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0901-0004:

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

Програмска активност:
Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Функција: Социјална
заштита некласификована
на другом месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0901-0005:

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Програмска активност:
Подршка деци и
породицама са децом
Функција: Породица и деца
Трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0006:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти

4,500,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

3,000,000.00

0.00
8,000,000.00
11,900,000.00

4,000,000.00

19,900,000.00

15,900,000.00

19,900,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за програмску
активност 0901-0006:

0901-0007
040
040

53

463

040

54

472

01

0901-0008
010
010

49

463

010

50

481

01

0901-П1

040
040
040

54.1
54.2

423
423

01
07

01
07

1801

1801-0001

721
721

169

464

01

Програмска активност:
Подршка рађању и
родитељству
Функција: Породица и деца
Трансфери осталим
нивоима власти
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0007:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0901-0007:
Програмска активност:
Подршка особама са
инвалидитетом
Функција: Болест и
инвалидност
Трансфери осталим
нивоима власти
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0901-0008:
Пројекат: Очување и
унапређење
репродуктивног здравња
- Побољшање
ефикасности рада
патронажне службе
Функција: Породица и деца
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Извори финансирања за
Пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Пројекат 0901П1:
Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12:
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Програмска активност:
Функционисање
установа примарне
здравствене заштите
Функција: Опште
медицинске услуге
Дотације организацијама
за обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за
Програмску активност
1801-0001:
Приходи из буџета

Година 2019.
19,900,000.00

Страна 25.
4,000,000.00

23,900,000.00

2,440,000.00

2,440,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

9,940,000.00

9,940,000.00

9,940,000.00

0.00

9,940,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00

400,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

600,000.00

276,250.00

48,750.00
276,250.00

0.00

48,750.00

276,250.00

276,250.00

276,250.00

325,000.00

48,750.00

48,750.00

48,750.00

53,888,750.00

53,888,750.00

53,888,750.00
23,926,250.00

23,926,250.00

23,926,250.00

77,815,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

Страна 26.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за Програмску
активност 1801-0001:

1801-0002
721
721

170

464

01

1801-0003
721
721

171

464

01

01
07

1201

1201-0002

860
860

184

481

01

1201-0003

860
860

185

481

01

Програмска активност:
Мртвозорство
Функција: Опште
медицинске услуге
Дотације организацијама
за обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за
Програмску активност
1801-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1801-0002:
Спровођење активности
из области друштвене
бриге за јавно здравље
Функција: Опште
медицинске услуге
Дотације организацијама
за обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за
Програмску активност
1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1801-0003:
Извори финансирања за
Програм 12:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност:
Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
КУД
Функција: Услуге културе
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0002:
Програмска активност:
Унапређење система
очуваља културноисторијског наслеђа
Верске заједнице,
Друштвено-хуманитарне
организације
Функција: Услуге културе
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0003:

8,400,000.00

Број 18.
0.00

8,400,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

9,100,000.00

9,100,000.00

200,000.00

9,100,000.00
0.00

0.00

0.00

9,100,000.00

8,600,000.00

8,600,000.00

8,600,000.00

8,600,000.00

8,600,000.00

0.00

8,600,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

1201-0004

830
830
830

180
181

423
424

01

1201-0005

830
830

182

424

01

1201-0006

830
830

183

481

01

01

1301

1301-0001

810
810

172

481

01

Програмска активност:
Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања
Народни универзитет
Функција: Услуге
емитовања и штампања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0004:
Програмска активност:
Унапређење јавног
информисања на
језицима националних
мањина
Функција: Услуге
емитовања и штампања
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0005:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0005:
Програмска активност:
Унапређење јавног
информисања особа са
инвалидитетом
Функција: Услуге
емитовања и штампања
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1201-0006:

Година 2019.

3,000,000.00
500,000.00

3,000,000.00
500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.00

400,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета

16,700,000.00

Свега за Програм 13:

16,700,000.00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност:
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима
Функција: Услуге
рекреације и спорта
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1301-0001:

Страна 27.

0.00

200,000.00

16,700,000.00
0.00

16,700,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

Страна 28.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

1301-0002
810
810

173

481

01

1301-0004

810
810

174

481

01

Програмска активност:
Функционисање
локалних спортских
установа
Функција: Услуге
рекреације и спорта
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1301-0004:

Број 18.

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

0.00

3,300,000.00

Програмска активност:
Спровођење омладинске
политике
Функција: Услуге
рекреације и спорта

1301-0005
810
810

175

416

810
810

176
177

422
426

810

178

465

Награде запосленима и
остали посебни расходи

01
07

1301-П1

810
810

Програмска активност:
Подршка предшколском
и школском спорту
Функција: Услуге
рекреације и спорта
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1301-0002:

179

511

01
07

01
07

Трошкови путовања
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0005:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програмску
активност 1301-0005:
Пројекат:Изградња
трибина на објекти за
спорт и физичку
културу-фудбалски
стадион
Функција: Услуге
рекреације и спорта
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 1301-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Пројекат 1301П1:
Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 14:

560,000.00

560,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

70,000.00

70,000.00

730,000.00

730,000.00
0.00

0.00

730,000.00

0.00

730,000.00

791,000.00

13,796,000.00

14,587,000.00

791,000.00

791,000.00

791,000.00
13,796,000.00

13,796,000.00

13,796,000.00

14,587,000.00

13,621,000.00

13,621,000.00

13,621,000.00
13,796,000.00

13,796,000.00

13,796,000.00

27,417,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
0602

0602-0001

130

Година 2019.

Страна 29.

ПРОГРАМ 15:
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска активност:
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Функција: Опште јавне
услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

27,480,000.00

27,480,000.00

5,180,000.00

5,180,000.00

2,440,000.00

2,440,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

2,100,000.00

2,100,000.00

130

64

411

130

65

412

130

66

414

130

67

415

130

68

416

130
130

69
70

421
422

Стални трошкови
Трошкови путовања

13,351,000.00
700,000.00

13,351,000.00
700,000.00

10,050,000.00

10,050,000.00

200,000.00

200,000.00

2,800,000.00

2,800,000.00

8,080,000.00
200,000.00

8,080,000.00
200,000.00

3,420,000.00

3,420,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

130

71

423

Услуге по уговору

130

72

424

130

73

425

130
130

74
75

426
441

130

76

465

130

77

482

130

78

483

130

79

484

130

80

511

130
130

81
82

512
515

Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Остале донације, дотације
и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода
или других природних
узрока
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа
власти
Свега за Програмску
активност 0602-0001:

01
07

0602-0005
330
330

99

411

330

100

412

330

101

414

330

102

415

330
330
330

103
104
105

421
422
423

330

106

465

01

Програмска активност:
Омбудсман
Функција: Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0005:
Приходи из буџета

2,500,000.00
3,000,000.00

2,004,000.00

90,651,000.00

90,651,000.00

2,500,000.00
5,004,000.00

90,651,000.00
2,004,000.00

2,004,000.00

2,004,000.00

92,655,000.00

450,000.00

450,000.00

124,000.00

124,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

250,000.00

50,000.00
50,000.00
60,000.00

50,000.00
50,000.00
60,000.00

170,000.00

170,000.00

1,354,000.00

1,354,000.00
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Службени лист општине Мали Иђош
Свега за програмску
активност 0602-0005:

0602-0006
133
133

84

411

133

85

412

133

86

414

133

87

415

133
133
133
133

88
89
90
91

421
422
423
426

133

92

465

01

Програмска активност:
Инспекцијски послови
Функција: Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0602-0006:

0602-0007

133
133

93

481

01

Програмска активност:
Функционисање
националних савета
националних мањина
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0007:

0602-0009
112
112

62

499

01

Програмска активност:
Текућа буџетска резерва
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Средства резерве
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0602-0009:

0602-0010
112
112

63

499

01

Програмска активност:
Стална буџетска резерва
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Средства резерве
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0602-0010:

1,354,000.00

Број 18.
0.00

1,354,000.00

2,850,000.00

2,850,000.00

520,000.00

520,000.00

50,000.00

50,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00
150,000.00
150,000.00
200,000.00

200,000.00
150,000.00
150,000.00
200,000.00

345,000.00

345,000.00

4,665,000.00

4,665,000.00

4,665,000.00

0.00

4,665,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.00

400,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
0602-0014
220
220
220

94
95

422
423

220

97

425

220
220

98
96

426
424

01

0602-П1

130
130

83

511

01

130
83.1
83.2
83.3

423
512
515

07

01
07

5

4
0602

0602-0002

160
160

228

411

160

229

412

160

230

414

Пројекат:Изолација
зграда Општинске
управе са мењањем
столарије
Функција: Опште јавне
услуге
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 0602П1:
Пројекат: Формирање
централног система
општине за архивускладиштење података
Функција: Опште јавне
услуге
Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина

0602-П2

130
130
130

Програмска активност:
Управљање у ванредним
ситуацијама
Функција: Цивилна
одбрана
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0014:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0602-0014:

Извори финансирања за
Пројекат 0602-П2:
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Пројекат 0602П2:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 15:

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска активност:
Функционисање месних
заједница
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту;
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима

Година 2019.

Страна 31.

50,000.00
600,000.00

50,000.00
600,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

0.00

900,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00
0.00
0.00

2,320,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00

2,320,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00

0.00

4,820,000.00

4,820,000.00

0.00

4,820,000.00

4,820,000.00

104,470,000.00

104,470,000.00

104,470,000.00
6,824,000.00

6,824,000.00

6,824,000.00

111,294,000.00

6,522,000.00

6,522,000.00

1,120,000.00

1,120,000.00

100,000.00

100,000.00

Страна 32.

Година 2019.
160
160
160
160

231
232
233
234

421
422
423
424

160

235

425

160

236

426

160

237

465

160

238

482

160

239

512

Службени лист општине Мали Иђош

01
07
08

01
06
07
08

0701-0002

160
160

240

423

160

242

425

160
160

243
241

426
424

01

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Свега за Програмску
активност 0602-0002:
Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Свега за Програм 15:
Програмска активност:
Управљање и одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0701-0002:

0901-0007

160
160

244

472

01

Програмска активност:
Подршка рађањњу и
родитељству
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0007:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0901-0007:

1102-0001

Програмска активност:
Управљање/одржавање
јавним осветљењем

2,182,000.00
270,000.00
2,913,000.00
270,000.00

Број 18.

370,000.00

1,210,000.00
1,275,000.00

2,182,000.00
270,000.00
3,283,000.00
270,000.00
1,210,000.00

75,000.00

800,000.00

1,350,000.00
800,000.00

20,000.00

20,000.00

245,000.00

245,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00

370,000.00

370,000.00

75,000.00

75,000.00

445,000.00

17,372,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00
0.00

0.00

370,000.00

370,000.00

75,000.00

75,000.00

445,000.00

17,372,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

950,000.00

950,000.00

890,000.00
1,035,000.00

890,000.00
1,035,000.00

3,975,000.00

3,975,000.00

3,975,000.00

0.00

3,975,000.00

891,000.00

891,000.00

891,000.00

891,000.00

891,000.00

0.00

891,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош
160
160
160

246
245

423
421

160

247

425

160

248

426

01

1102-0008

160
160
160
160
160

249
250
251
253

421
423
424
426

160

252

425

01

160
160

254

423

160

255

425

160

256

481

01
06

650,000.00
2,855,000.00

1,320,000.00

1,320,000.00

Свега за Програмску
активност 1102-0001:

5,300,000.00

Програмска активност:
Управљање и снабдевање
водом за пиће
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Текуће поправке и
одржавање
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0008:
Приходи из буџета

500,000.00
2,900,000.00
132,000.00
650,000.00

500,000.00
2,900,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

6,582,000.00

6,582,000.00

Програмска активност:
Унапређење система
учувања и представљања
културно-историјског
наслеђа
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0003:
Приходи из буџета

160
160

257

423

160

258

481

01

475,000.00

5,300,000.00

Програмска активност:
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Услуге по уговору
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета

5,300,000.00
0.00

5,300,000.00

650,000.00

6,582,000.00

0.00

6,582,000.00

210,000.00

800,000.00

1,010,000.00

350,000.00

350,000.00

240,000.00

240,000.00

800,000.00

800,000.00

Донације од међународних
организација
Свега за Програмску
активност 1201-0003:

1301-0001

Страна 33.

650,000.00
2,855,000.00

Свега за Програмску
активност 1102-0008:

1201-0003

Година 2019.

Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Услуге по уговору
Стални трошкови
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Извори финансирања за
Програмску активност
1102-0001:
Приходи из буџета

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

1,600,000.00

155,000.00

155,000.00

345,000.00

345,000.00

500,000.00

500,000.00

Страна 34.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за Програмску
активност 1301-0001:
Програмска активност:
Функционисање и
остваривање
предшколског васпитања
и образовања
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Текући трансфери осталим
нивоима власти

2001-0001

160
160

259

463

01

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

2002-0001

160
160

260

463

01

Програмска активност:
Функционисање
основних школа
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Извори финансирања за
Програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 2002-0001:

01
06
07
08

Извори финансирања за
Главу 5.1:
Приходи из буџета

500,000.00

0.00

500,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

35,075,000.00

Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Свега за Главу 5.1:

Број 18.

35,075,000.00

50,000.00

35,075,000.00
800,000.00

800,000.00

370,000.00

370,000.00

75,000.00

75,000.00

1,245,000.00

36,320,000.00

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5
0401
0401-0001

560
560

136

423

01

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност:
Управљање заштитом
животне средине
Функција: Заштита
животне средине
некласификована на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0001:

0401-0002
530

Програмска активност:
Праћење квалитета
елемената животне
средине
Функција: Смањење

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 35.

загађености
530
530

134
135

423
424

01

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмски активност
0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0002:
Програмска активност:
Управљање опадним
водама
Функција: Управљање
отпадним водама
Услуге по уговору

0401-0004
520
520

129

423

520

130

424

01

0401-0006

510

510

127

4511

510

127

4512

01

0401-П1

520
520

131

511

01
07

0401-П2

520
520

132

511

Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0004:
Програмска активност:
Управљање осталим
врстама отпада
"Регинална депонија"
доо Суботица
Функција: Управљање
отпадом
Текуће субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0006:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0006:
Пројекат: Израда
пројектнотехничке
документације за
изградњу секундарне
канализационе мреже у
насењу Фекетић,
Ловћенац и Мали Иђош
Функција: Управљање
отпадним водама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0401-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Пројекат 0401П1:
Пројекат: Изградња
пречистача отпадних
вода за насеља општине
Мали Иђош
Функција: Управљање
отпадним водама
Зграде и грађевински
објекти

200,000.00
300,000.00

200,000.00
300,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

400,000.00

400,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

3,064,000.00

3,064,000.00

3,025,000.00

3,025,000.00

0.00
6,089,000.00

6,089,000.00

6,089,000.00

0.00

6,089,000.00

9,955,000.00

6,720,000.00

16,675,000.00

9,955,000.00

9,955,000.00
6,720,000.00

6,720,000.00

9,955,000.00

6,720,000.00

16,675,000.00

18,000,000.00

202,800,000.00

220,800,000.00

Страна 36.
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Службени лист општине Мали Иђош
01
07

0401-П3

520
520

133

511

01
07

01
07

01
07

5

3
1502
1502-0001
473
473
473
473
473

218
219
220
221

421
422
423
426

473

222

465

473

223

511

01
07

1502-0002
473
473
473
473
473

224
225
226
227

421
422
423
426

Извори финансирања за
Пројекат 0401-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Пројекат 0401П2:
Пројекат: Изградња
главног колектора и
секундарне канализације
у насељу Фекетић
Функција: Управљање
отпадним водама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 0401-П3:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Пројекат 0401П3:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 6:
Извори финансирања за
Главу 5.3:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Главу 5.3:

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА
Програмска активност:
Управљање развојем
туризма
Функција: Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1502-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за програмску
активност 1502-0001:
Програмска активност:
Промоција туристичке
понуде
Функција: Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

Број 18.

18,000,000.00

18,000,000.00
202,800,000.00

202,800,000.00

18,000,000.00

202,800,000.00

220,800,000.00

2,325,000.00

194,675,000.00

197,000,000.00

2,325,000.00

2,325,000.00

2,325,000.00
194,675,000.00

194,675,000.00

194,675,000.00

197,000,000.00

38,369,000.00

38,369,000.00

38,369,000.00
404,195,000.00

404,195,000.00

404,195,000.00

442,564,000.00

38,369,000.00

38,369,000.00

38,369,000.00
404,195,000.00

404,195,000.00

404,195,000.00

442,564,000.00

35,000.00
50,000.00
185,000.00
20,000.00

35,000.00
50,000.00
185,000.00
20,000.00

10,000.00

10,000.00

300,000.00

300,000.00

600,000.00

600,000.00

10,000.00
60,000.00
270,000.00
50,000.00

600,000.00

600,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

900,000.00

10,000.00
60,000.00
270,000.00
50,000.00

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

01
07

01
07

01
07

5

2
1201

1201-0001

820
820

204

411

820

205

412

820

206

414

820

207

415

820
820
820
820

208
209
210
211

421
422
423
424

820

212

425

820

213

426

820

214

465

820

215

511

820
820

216
217

512
515

01
04
06
07
08

Извори финансирања за
Програмску активност
1502-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програмску
активност 1502-0002:
Извори финансирања за
Програм 4:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за
Главу 5.4:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за Главу 5.4:
УСТАНОВЕ ИЗ
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност:
Функционисање
локалних установа
културе
БИБЛИОТЕКА
Функција: Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
Програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета

Година 2019.

390,000.00

390,000.00

990,000.00

0.00

990,000.00

390,000.00

990,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

1,290,000.00

990,000.00

990,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

1,290,000.00

1,120,000.00

1,120,000.00

197,000.00

197,000.00

10,000.00

10,000.00

55,000.00

55,000.00

697,000.00
130,000.00
3,241,000.00
100,000.00

697,000.00
130,000.00
3,401,000.00
100,000.00

160,000.00

100,000.00

100,000.00

195,000.00

195,000.00

128,000.00

128,000.00

5,000.00

5,000.00

190,000.00
100,000.00

4,000.00
305,000.00

6,268,000.00

Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца

Извори финансирања за

390,000.00

990,000.00

Сопствени приходи
буџетских корисника

Свега за програмску
активност 1201-0001:

Страна 37.

6,268,000.00

194,000.00
405,000.00

6,268,000.00
100,000.00

100,000.00

109,000.00

109,000.00

100,000.00

100,000.00

160,000.00

160,000.00

469,000.00

6,737,000.00

Страна 38.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош
01
04
06
07
08

01
04
06
07
08

5

2001

2001-0001

911
188

411

911

189

412

911

190

414

911

191

415

911

192

416

911
911
911
911

193
194
195
196

421
422
423
424

911

197

425

911

198

426

911

199

465

911

200

482

911

201

511

911

202

512

Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за
Главу 5.5:
Приходи из буџета

01
07

6,268,000.00

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Остале донације, дотације
и трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
Програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Свега за програмску
активност 2001-0001:

6,268,000.00
100,000.00

100,000.00

109,000.00

109,000.00

100,000.00

100,000.00

160,000.00

160,000.00

469,000.00

6,737,000.00

6,268,000.00

Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Главу 5.5:

Број 18.

6,268,000.00

Сопствени приходи
буџетских корисника

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност:
Функционисање и
остваривање
предшколског васпитања
и образовања
Функција: Предшколско
образовање
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

1

911

Програм 13:
Приходи из буџета

6,268,000.00
100,000.00

100,000.00

109,000.00

109,000.00

100,000.00

100,000.00

160,000.00

160,000.00

6,268,000.00

469,000.00

6,737,000.00

22,100,000.00

3,450,000.00

25,550,000.00

3,962,000.00

619,000.00

4,581,000.00

300,000.00

150,000.00

450,000.00

930,000.00

930,000.00

205,000.00

205,000.00

4,200,000.00
125,000.00
970,000.00
179,000.00

1,800,000.00

390,000.00

200,000.00

590,000.00

2,430,000.00

150,000.00

2,580,000.00

200,000.00
50,000.00

6,000,000.00
125,000.00
1,170,000.00
229,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

450,000.00

450,000.00

500,000.00

500,000.00

180,000.00

180,000.00

39,421,000.00

39,421,000.00

39,421,000.00
6,619,000.00

6,619,000.00

6,619,000.00

46,040,000.00
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2001-П1

911
911

203

511

01

2001-П2
911
911

203

511

08

01
07
08

01
07
08

01
04
06
07
08

01
04
05
06
07
08

Пројекат: Гасификација
објеката ПУ "Петар
Пан" у Малом Иђошу и
Ловћенцу
Функција: Предшколско
образовање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 2001П1:
Пројекат: Реновирање
зграда ПУ "Петар Пан"
Функција: Предшколско
образовање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
Пројекат 2001-П2:
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Пројекат 2001П2:
Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Програм 8:
Извори финансирања за
Главу 5.6:
Приходи из буџета
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Главу 5.6:
Извори финансирања за
Раздео 5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за раздео 4:
Извори финансирања за
Разделе 1,2,3,4 и 5.
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од иностраних
земаља
Донације од међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:
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600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

600,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00
0.00

1,400,000.00

40,021,000.00

40,021,000.00

40,021,000.00
6,619,000.00

6,619,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

8,019,000.00

48,040,000.00

40,021,000.00

40,021,000.00

40,021,000.00
6,619,000.00

6,619,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

8,019,000.00

48,040,000.00

519,599,750.00

519,599,750.00

519,599,750.00
100,000.00

100,000.00

909,000.00

909,000.00

478,670,250.00

478,670,250.00

1,635,000.00

1,635,000.00

481,314,250.00

1,000,914,000.00

556,512,750.00

556,512,750.00

1,400,000.00

556,512,750.00
100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

909,000.00

909,000.00

478,670,250.00

478,670,250.00

1,635,000.00

1,635,000.00

481,314,250.00

1,037,827,000.00
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Члан 7.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у “Службеном листу
општине Мали Иђош“ а примењује се од 01. јануара 2019.године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-1/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош

____________________ . ____________________

147.

На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени лист СРС“ бр.
20/77, 24/77,24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“ бр. 53/93, 67/93,48/94,101/05 и 120/12-УС
и 84/13-УС), члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/2018), Уредбе о начину и условима за
отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и
51/2019) и члана 40. тачка 19. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ бр. 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 06.08.2019.
године доноси
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности управљање
гробљима и погребне услуге на територији општине Мали Иђош (у даљем тексту:
Општина), права и обавезе јавног комуналног предузећа „Комунал Мали Иђош“ из Малог
Иђоша које обавља комуналну делатност управљања гробљима и погребне услуге,
корисника, односно закупца гробног места и извођача занатских радова на гробљима,
финансирање обављања комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге,
начин вршења надзора над обављањем комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге, као и други послови, у складу са законом.
У насељу Мали Иђош послове сахрањивања, уређивања и одржавања гробља обавља
Католичка црква.
Члан 2.
Управљање гробљима и погребне услуге у смислу ове одлуке, су:
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1. одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља (мртвачница, капела и
др.)
2. сахрањивање,
3. одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту:
гробља ван употребе) и спомен обележја,
4. преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у
мртвачницу на гробљу, у капелу или до крематоријума, односно од расхладне коморе
до просторије за излагање,
5. под погребним услугама у смислу овог члана подразумева се обављање практичних
радњи путем првог збрињавања (купање, дезинфекција и др.), скидање односно
одевање покојника, припрема сандука и обележја са израдом посмртница, полагање у
сандук са намештањем покојника.
Уређивање и одржавање гробља, у смислу ове одлуке, обухвата: изградњу и одржавање
гробља, гробних поља и гробних парцела унутар којих се налазе гробна места, изградњу и
одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и
одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове
који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.
Члан 3.
Појмови употребљени у овој Одлуци:
-

Гробље је земљиште које је урбанистичким планом или одлуком Скупштине општине
одређено за сахрањивање;
Гробно поље је површина за сахрањивање на гробљу, која се у зависности од
величине гробља може поделити на делове до којих се обезбеђује колски прилаз;
Гробна парцела је површина који обухвата групу гробних места;
Гробно место је гроб или осариум са припдајућим појасом до следећег гробног места;
Сахрањивање је укоп посмртних остатака умрлог као и друге радње које се у том
циљу предузимају;
Осаријум је заједничка гробница у коју се похрањују посмртни остаци умрлих.
Члан 4.

Комуналне делатности из члана 2. ове одлуке на територији Општине Мали Иђош обавља
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша, док комуналну делатност из члана
2. став 1. тачка 4. и тачка 5.могу да обављају и други привредни субјекти, који су
регистровани за обављање ових услуга и испуњавају услове у складу са Законом и овом
Одлуком.
Гробља се стављају ван употребе одлуком Скупштине општине на предлог Надзорног
одбора Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“.

НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
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1. Уређивање и одржавање гробља
Члан 5.
Уређивање и одржавање гробља на територији Општине Мали Иђош Јавно предузеће
„Комунал Мали Иђош“ обавља у складу са програмом инвестиционог и текућег одржавања
гробља.
Програм из претходног става доноси Надзорни одбор Јавног предузећа „Комунал Мали
Иђош“ уз сагласност Скупштине општине Мали Иђош.
Програм се доноси до 01. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 6.
Спомен гробна места на гробљима на територији Општине Мали Иђош утврђују се посебном
одлуком Скупштине општине Мали Иђош, на предлог Завода за заштиту споменика културе
(у даљем тексту: Завод) или на предлог других организација или историјских верских
заједница, школе, цивилних организација а на начин утврђен прописима којима се уређују
културна добра.
Гробља, спомен гробови, спомен гробнице и споменици, који су утврђени за културно добро
- споменике културе, уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима се уређују
културна добра.
Члан 7.
Гробља се уређују и одржавају у складу са пројектом гробља и програмима из члана 5. став
1. ове одлуке.
Планским документом и пројектом гробља, одређује се гробно поље и гробне парцеле
унутар којих се налазе гробна места.
Гробно поље и гробна парцела обележавају се бројевима погодном комбинацијом
алфанумеричких знакова.
О гробним пољима, гробним парцелама и закупцима парцела гробних места води се
нумеричка и персонална евиденција.
Члан 8.
Гробна парцела и гробно место не могу да буду предмет правног промета и не могу се
давати у подзакуп.
Закупац гробне парцеле или гробног места може гробну парцелу или гробно место да врати
искључиво Јавном предузећу „Комунал Мали Иђош“, без накнаде, уз достављање писмене
изјаве. Гробну парцелу или гробно место могу вратити и наследници закупца, достављањем
писмене изјаве потписане од стране свих наследника.
Закупац не може вратити гробно место и гробницу, пре истека обавезног рока почивања.
Члан 9.
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Гробље се уређује изградњом објеката неопходних за вршење погребних делатности:
мртвачнице, капеле, радионица, продавница и других објеката, комуналних уређаја и
инсталација водовода и чесми, канализације, тоалета, расвете, спољних и унутрашњих
саобраћајница, простора за паркирање, пешачких саобраћајница, подизање зеленила и
ограде, уређењем гробних поља и одређивањем гробних парцела и гробних места на њима,
изградњом фризева и гробница и других спомен обележја, подизањем споменика и
одржавањем чистоће на гробљу.
Члан 10.
На гробљу у употреби се обавезно изграђује капела.
Мртвачница се изграђује на гробљу на коме је то планирано.
Простор за изградњу објеката за обављање погребне делатности намењен је за изградњу
мртвачнице, капеле, цркве, простор за раднике на гробљу, по правилу се одређује поред
улаза у гробље, или на другом прикладном месту.
Простор за зелене парковске површине се одређује по правилу изван гробног поља, или у
оквиру гробног поља као посебне целине.
У гробљу се изграђују колске и пешачке саобраћајнице. Колске саобраћајнице повезују улаз
у гробље са свим гробним пољима, а пешачке стазе се израђују на гробном пољу за
повезивање гробних парцела и као тротоари поред колских саобраћајница.
Паркинг се израђује поред колског улаза у гробље.
Санитарни објекти, тоалети и чесме за воду се изграђују у склопу објеката а по потреби и као
самостални објекти на гробљу. По правилу у близини санитарних објеката израђује се
надстрешница и постављају клупе за одмор.
Испред улаза у гробље може се одредити простор за постављање продавница цвећа,
погребне опреме и друге прикладне опреме.
На гробљу, по правилу близу улаза, могу се уредити просторије за погребне церемоније, као
на пример: комеморације, давање помена уз послужење и сл.
На гробљима се обавезно обезбеђују расхладни уређаји за чување посмртних остатака
умрлог до сахране.
Члан 11.
На гробљу се одређују гробна поља као површине на којима се врши сахрањивање.
Гробна поља деле се на парцеле за сахрањивање.
Парцеле за сахрањивање одређују се као самостална гробна места, породичне парцеле до 6
гробних места и као породичне гробнице са 2 до највише 6 гробних места, зависно од
теренских услова. Физички се раздвајају саобраћајницама које морају бити димензије да
могу да служе као противпожарни пут.
За пренос посмртних остатака из гробних парцела на којима је истекао закуп и рок почивања
одређује се посебно заједничко гробно место, ако за то постоје услови на гробљу (осаријум).
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На месту из претходног става ставља се плоча са подацима о лицима која су на овај начин
сахрањена. Премештај се обавезно врши у присуству трочлане комисије. Приликом
премештаја посмртних остатака сачињава се записник о премештају, у којем се региструју
сви расположиви подаци о посмртном остатку.
Члан 12.
Димензије гроба на гробном месту су 2,20 х 1,00м. Уколико се ради о породичној парцели,
за сваки даљи гроб ширина износи 0,80м. Дубина ископа гроба је 1,5м, а изузетно је 1,2м.
Забрањена је изградња свих врста објеката изнад површине земље осим фриза и дела
гробнице који код терена са нагибом у горњем делу не сме бити вишљи од 30 цм и
надгробне спомен плоче чије димензије не смеју бити изван: ширине до 1,5м и висине до 1м.
Гробнице се по правилу изграђују као подземни објекти.
Гробно место уређује се ниском оградом од цвећа, изградњом физа у габаритима 2,70 х1,40м
или поплочавањем у габаритима 2.70 х 1.40м. На породичним гробним парцелама до 6
гробних места ширина фриза се повећава за 0,80м за свако наредно гробно место.
2. Сахрањивање
Члан 13.
Сахрањивање се обавља на гробљу које је у употреби на начин прописан законом и овом
Одлуком.
Члан 14.
Јавно предузеће може извршити сахрањивање:
-

по утврђивању смрти од стране овлашћеног лекара мртвозорника, а у складу са
посебним прописима. Зависно од узрока смрти мртвозорник, утврђује посебне услове
за обављање сахране;

-

сахрана се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти
уколико се сахрана врши на основу извода из матичне књиге умрлих;

-

по издавању дозволе за обављање сахране коју издаје надлежни матичар у складу са
условима наведеним у дозволи за сахрану;

Матичар дозволом за сахрану одређује,
матичну књигу умрлих:

уколико није извршен упис чињенице смрти у

-

податке о умрлом (име и презиме, датум рођења и дан и час смрти)

-

време од кад се може обавити сахрана водећи рачуна о истеку 24 часа од момента
настанка смрти и од посебних захтева одређених потврдом о смрти и захтева
овлашћених органа (полиције, тужилаштва, правосуђе):

-

начин обављања сахране у зависности од узрока смрти, начина обављања сахране
(покопавањем, одлагањем покојника у гробницу или спаљивањем) уколико исти
постоје.
Члан 15.
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Здравствене установе, установе социјалне заштите и друге установе за смештај (у даљем
тексту: установе) дужне су да пријаве сваки случај смрти у установама.
По утврђеној смрти, посмртни остаци умрлог преносе се на гробље специјалним возилом и
до сахране се чувају у посебној просторији, капели или мртвачници.
Посмртни остаци умрлог превозе се у мртвачком ковчегу, са или без лименог сандука,
зависно од узрока смрти и начина сахрањивања, у гробу или гробници.
Посмртни остаци умрлог, уколико временски услови то захтевају, до сахране се чувају у
расхладном уређају.
Члан 16.
Ако се сахрана обавља на гробљу које има капелу или мртвачницу, посмртни остаци умрлог
се, могу најкасније један сат пре времена одређеног за сахрану, сместити у капелу или
мртвачницу на том гробљу.
Члан 17.
Посмртни остаци могу се, са одобрењем верске заједнице, чувати и у црквама, капелама и
другим објектима који су намењени за вршење верских обреда до сахране.
Пре сахрањивања, посмртни остаци могу бити изложени на одређеном месту ван гробља,
ради указивања посебних посмртних почасти.
Члан 18.
Сахрањивање се пријављује Јавном предузећу „Комунал Мали Иђош“најкасније 12 сати пре
сахране.
На основу потврде о смрти и дозволе за сахрану или извода из матичне књиге умрлих,Јавно
предузеће „Комунал Мали Иђош“ одређује дан и сат сахране у договору са лицем које је
пријавило сахрану.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да за сахрањивање умрлих обезбеди рад
службе сваког дана, укључујући и недељу и државне празнике.
У исто гробно место може се извршити сахрањивање под условом да је од претходне сахране
протекло најмање 10 пуних и више година.
Члан 19.
Сахрана посмртних остатака умрлог врши се на гробљу које је у употреби.
Сахрана се врши покопавањем у гробу на гробном месту или одлагањем посмртних остатака
у гробницу на гробној парцели. У гробном месту или на гробној парцели се може обавити
сахрана искључиво закупца гробног места, а по његовој сагласности и других
лица.Сагласност из овог става мора бити дата у писаном облику.
Посмртни остаци сахрањених обавезно почивају у гробном месту најмање 10 година од дана
сахране што се регулише обавезним закупом гробног места или гробне парцеле на рок
обавезног почивања.
Члан 20.
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Спаљивање посмртних остатака може се вршити ако је такву жељу за живота изјавило умрло
лице или по налогу лица које је дужно да сахрани умрлог.
Спаљивање посмртних остатака не може се вршити ако је умрли за живота изразио жељу да
се његови посмртни остаци не спаљују.
Спаљивање посмртних остатака лица која нису умрла природном смрћу, може се извршити
само по одобрењу или налогу органа надлежног за покретање или вођење кривичног
поступка.
Сахрањивање спаљених посмртних остатака умрлог врши се покопавањем пепела у гроб или
одлагањем урне са пепелом у гробницу или колумбаријуму.
Члан 21.
Најкасније један сат по завршетку погребне свечаности Јавно предузеће „Комунал Мали
Иђош“ мора да затвори гробно место, односно обликује гробну хумку, постави надгробна
обележја и распореди цвеће и венце.
Запослени у Јавном предузећу „Комунал Мали Иђош“ који учествују у процесу сахрањивања
морају носити пригодну радну униформу.
Члан 22.
Вршилац комуналне делатности мора да испуњава услове из Уредбе о условима и начину
обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
Сахрањивање посмртних остатака неидентификованог умрлог обавља Јавно предузеће
„Комунал Мали Иђош“ у року од 24 сата од момента смештаја умрлог у мртвачницу.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана, врши се на основу акта надлежног органа којим је
утврђена чињеница да је лице неидентификовано.
Члан 23.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према
важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга
физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су
дужна да се о томе старају.
Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако лица која су дужна да изврше
сахрањивање то одбију, или нису у могућности да сахрањивање обезбеде, сахрањивање ће
извршити Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ које врши послове погребне делатности и
уређивање и одржавање гробља.
Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или
да се старају о његовом сахрањивању.
Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање трошкове сахрањивања сноси
општина на чијој територији је умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може
утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси општина на чијој је територији
умрло сахрањено лице, односно на чијој територији су нађени посмртни остаци умрлог.
Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица има право на накнаду трошкова од
лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог.
Члан 24.
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Преузимање посмртних остатака умрлог од места смрти, превоз и смештај у капелу или
мртвачницу на гробљу може наредити и овлашћени државни орган, односно полиција и
правосуђе.
Услови преузимања посмртних остатака са места смрти регулише се уговором између Јавног
предузећа „Комунал Мали Иђош“ и овлашћених државних органа и то: радно време Јавног
предузећа, активно и пасивно дежурство, приправност, ангажовање превозних средстава,
обезбеђење заштитне опреме за рад, опремање преминулог, услови чувања, инвестициона
улагања, трошкови који прате ове услуге и остале међусобне услуге.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је у обавези да отпочне са пружањем ове услуге
најкасније 30 дана од склапања уговора из претходног става.
Сви трошкови настали по основу ове погребне услуге падају на терет наредбодавца.
Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле или мртвачнице
на гробљу може да обавља и привредно друштво, предузетник и други привредни субјект,
који је регистрован за обављање ове услуге и испуњава услове у складу са законом и овом
одлуком и закључи уговор са државним органима из става 1. овог члана.
Члан 25.
Ексхумацију и пренос посмртних остатака умрлог могу да захтевају породица, сродници
умрлог и друга лица која имају обавезу уређивања и одржавања гробних места, у складу са
Законом о сахрањивању и гробљима, а ради преноса посмртних остатака на друго гробно
место на гробљу у граду, селу или ван територије општине пре истека прописаног рока
почивања.
Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на друго гробље (ексхумација), по
претходно прибављеном одобрењу општинског надлежног органа и одобрењу органа
надлежног за послове санитарне инспекције, ако је на другом гробљу обезбеђено гробно
место за сахрану.
Уз захтев за есхумацију прилажу се потврда о обезбеђеном другом гробном месту и
одобрења надлежних органа из става 2. овог члана.
Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака умрлог, сносе лица из става 1. овог
члана.
Ако се на основу одлуке надлежног органа општине врши ископавање и пренос посмртних
остатака пре истека рока којим је продужено почивање посмртних остатака, трошкове
ископавања и преноса посмртних остатака, гробних знакова, споменика и других предмета
са тих гробних места сноси општина чији је орган наредио ископавање и пренос посмртних
остатака.
Када се сахрана обавља у гробници, као и после ексхумације, посмртни остаци преминулог
се обавезно стављају у херметички затворен лимени сандук.

3. Услови и начин давања на коришћење гробне парцеле гробно место
Члан 26.
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Приликом пријаве сахране Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ одређује гробну парцелу
на којој ће се извршити сахрањивање.
Гробна парцела се даје на коришћење сродницима умрлог на основу решења о наслеђивању
у коме је одређен наследник гробне парцеле.
Уколико не постоји решење о наслеђивању у коме је одређен наследник гробне парцеле,
гробна парцела се даје на коришћење сродницима умрлог по следећем редоследу:
супружнику умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 3. овог члана парцела се даје на коришћење лицу по
редоследу сродства са умрлим по крви у побочној линији до IV степена сродства и њиховим
супружницима.
Изузетно, ако нема лица из ст. 2., 3. и 4 овог члана, парцела се даје на коришћење лицу које
обезбеди сахрањивање посмртних остатака умрлог.
Члан 27.
Неуређена гробна парцела се даје на коришћење искључиво у случају смрти, односно
подношења пријаве сахрањивања.
Међусобна права и обавезе између лица из члана 26. ове одлуке коме се даје гробна парцела
на коришћење и Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ уређују се уговором који се
закључује одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана сахрањивања.
Уговором из става 2. овог члана утврђује се: накнада закупа гробне парцеле и одржавање
гробног поља, вертикална резервација гроба, услови одржавања гроба, обавезан рок
почивања, рок у коме се даје на коришћење парцела, истек рока почивања, продужење рока
почивања, начин и услови за ексхумацију, пренос посмртних остатака умрлог, као и
коришћење парцеле и услови уређења објекта на парцели (фриз односно гробница).

Члан 28.
За гробну парцелу, по правилу, резервација се врши по вертикали.
Изузетно од става 1. овог члана у посебним случајевима као што су поплаве, изливање
подземних вода или друге посебне околности због којих није могуће извршити вертикалну
резервацију гроба, директор Јавног предузећа може одобрити хоризонталну резервацију
гроба.
Члан 29.
Уређена парцела гробно место може се закупити за живота, независно од чињенице смрти,
односно пријаве сахрањивања.
Закуп гробне парцеле из става 1. овог члана уређују се уговором о закупу којим се регулишу:
период закупа, закупнина, накнада за одржавање гробног поља и текуће одржавање објеката
на гробљу, као и начин и услови за продужење периода закупа, као и услови опремања
изграђеног објекта на парцели (фриз односно гробница).
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Уговор из претходног става закључује Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ и лице које
закупљује парцелу или гробно место.
Члан 30.
Гробна парцела се даје на коришћење и закуп на време од 10 година.
Уређена парцела даје се у закуп на време од 10 година.
По истеку закупа гробне парцеле, може се продужити закуп гробне парцеле. Закуп гробне
парцеле може се продужити на временски период од 1 године до најдуже 10 година.
Члан 31.
После смрти закупца гробне парцеле, парцелу у даљи закуп и коришћење може преузети
правни наследник закупца, а уколико има више наследника над имовином закупца, даљи
закуп парцеле се регулише у оставинском поступку, или међусобним договором и писменом
изјавом свих наследника о уступању парцеле једном наследнику и изјавом о прихватању
парцеле у даљи закуп.
4. Услови за продужење почивања посмртних остатака умрлог
Члан 32.
Лица из члана 26. ове одлуке имају право да, по истеку рокова из члана 30. ове одлуке,
продуже рок почивања или закупа гробне парцеле или гробног места под условима
утврђеним овом одлуком и уговором.
Гробна парцела односно гробно место након истека обавезног рока почивања, се могу
вратити Јавном Предузећу „Комунал Мали Иђош“, без накнаде, уз писмену изјаву закупца,
корисника или свих наследника.
Члан 33.
Ако у року од једне године по протеку рока почивања, лица из члана 26. ове одлуке не
продуже рок почивања, односно у писаној форми изјаве да не желе да продуже рок
почивања, а гробно место нема карактер спомен гробног места, Јавно предузеће „Комунал
Мали Иђош“ ће посмртне остатке умрлог пренети у осаријум.
Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана Јавно предузеће „Комунал
Мали Иђош“ је дужно да писмено опомене корисника гробног места да ће, уколико у року
од 30 дана не плати накнаду из члана 52. ове одлуке и на тај начин продужи рок почивања,
извршити пренос посмртних остатака у посебан заједнички гроб или гробницу и одредити
другог корисника тог гробног места, а надгробна обележја и друге предмете уклонити без
обавезе њиховог чувања.
У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога, предузеће ће
путем обавештења у средствима јавној информисања позвати корисника гробног места да
поступи у складу са одредбама става 2. овог члана, указујући на последице пропуштања.
Обавештење се објављује према потреби и по правилу, користи се за истовремено
обавештавање већег броја корисника гробних места.
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Надгробне споменике и друге предмете са гробних места на којима је истекао обавезни рок
почивања и није продужен закуп, Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ може уклонити и
позвати корисника гробног места да их преузме у року од 90 дана.
Ако се корисник гробног места не одазове позиву и не преузме надгробне споменике и друге
предмете, у року од три месеци по њиховом уклањању, Јавно предузеће може продати исте
путем јавног надметања а средства добијана на тај начин, по подмирењу трошкова продаје,
мора искористити за уређење гробља.
5. Одржавање реда на гробљима
Члан 34.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да обезбеди ред, мир и чистоћу на
гробљима на територији Општине Мали Иђош.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ прописује ред на гробљу.
На видом месту на улазу у гробље истичу се одредбе о одржавању реда на гробљу и времену
обављања погребне делатности.
Члан 35.
Гробља су отворена за посетиоце сваког дана, и то:
- од 1. априла до 14. октобра (у даљем тексту: летњи период) у времену од 08,00 до 19,00
сати,
- од 15. октобра до 31. марта (у даљем тексту: зимски период) у времену од 08,00 до 16,00
сати.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ може привремено из нарочито оправданих разлога
забранити приступ на гробље о чему су дужни да преко средстава јавног информисања
обавесте грађане најкасније 48 часова пре забране приступа на гробље.
Члан 36.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ пружа погребне услуге током целе године.
Сахране се обављају сваког дана укључујући и нерадне дане и празнике.
На гробљима у Општини Мали Иђош сахране се обављају у летњем периоду од 13,00 до
16,00 сати, у зимском периоду од 13,00 до 15,00 сати, изузетно од овог распореда може се
одступати по наређењу установа или по жељи родбине, уз посебну дозволу дир.предузећа.
Члан 37.
Посетиоци гробља, запослени на гробљу, извођачи занатских радова, као и остала лица која
се затекну на гробљу морају се понашати на начин којим се одржава ред, мир и чистоћа.
Члан 38.
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На гробно место је забрањено засадити дрво или вишегодишњу биљку која расте на висину
вишу од 1м.
На посебан захтев породице, сродника умрлог и других лица, Јавно предузеће „Комунал
Мали Иђош“ може да одобри да се у знак сећања на умрлог засади спомен дрво или постави
неко друго обележје (нпр. клупа), на месту које одреди Јавно предузеће, у складу са
Пројектом гробља.
Члан 39.
Лица са посебним потребама и лица старија од 70 година, могу улазити моторним возилом
на територију гробља, у складу са радним временом гробља без плаћања надокнаде за улаз
моторним возилом.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, КОРИСНИКА, ОДНОСНО ЗАКУПЦА ГРОБНОГ
МЕСТА И ИЗВОЂАЧА ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉИМА
Члан 40.
Изградња фризева и гробница, подизање надгробног споменика и других спомен обележја,
други радови на гробљима врши се у складу са условима прописаним овом одлуком и
пројектом гробља.
Члан 41.
Уређење гробних парцела на гробљима у Општини Мали Иђош, изградњу гробница, фризева
и надгробних споменика и њихово опремање обавља Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“
или друго правно лице или предузетник, уз претходно писмено одобрење Јавног предузећа
„Комунал Мали Иђош“.
Члан 42.
О одржавању гробних парцела места и надгробних обележја на гробним местима стара се
породица, сродници умрлог и друга лица.
Лица из става 1. овог члана могу уређивање и одржавање гробних места поверити Јавном
предузећу „Комунал Мали Иђош“, уз накнаду о чему се закључује посебан уговор.
Члан 43.
На гробљима се могу изводити радови у вези изградњом фризева, гробница, са подизањем
надгробних споменика и других спомен обележја и њихово опремање, као и други радови
који не спадају у текуће одржавање, у складу са пројектом гробља, као и уклањање
надгробних споменика и других спомен обележја, уз претходно писмено одобрење Јавног
предузећа „Комунал Мали Иђош“, а на основу захтева корисника гробног места.
Уз захтев за извођење радова из става 1. овог члана, корисник гробног места дужан је да
приложи: нацрт – скицу надгробног споменика, односно других радова за које се тражи
одобрење и податке о извођачу предметних радова.
Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво правна лица и предузетници
регистровани за извођење ових врста радова.
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На неуређеним парцелама после сахране могу се изводити радови у вези изградње фризева,
гробница и њиховог опремања са подизањем надгробних споменика и других спомен
обележја, као и други радови који не спадају у текуће одржавање у складу са пројектом
гробља и уклањање надгробних споменика и других спомен обележја, уз претходно
одобрење Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да без одлагања обавести комуналног
инспектора о извођењу радова без одобрења из става 1. и 4. овог члана.
Члан 44.
Радови на одржавању надгробних споменика и других спомен обележја могу се изводити без
посебног одобрења.
Под одржавањем, у смислу става 1. овог члана, подразумева се бојење слова, замена дрвених
симбола (крст, табла, и сл.).
Члан 45.
Извођач занатских радова на гробљима дужан је да радове обавља тако да:
1. овлашћеном лицу Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ поднесе нацрт-скицу
надгробног споменика, односно других спомен обележја и одговарајућу сагласност
породице, сродника умрлог и других лица,
2. радове изводи у радне дане, у време које одреди Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“,
3. поступи по налогу овлашћеног лица Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“, отклони
уочене недостатке и у датом року радове усагласи са нацртом-скицом надгробног
споменика, односно других спомен обележја и техничким нормативима,
4. грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) се депонује на гробљу само толико времена
колико је потребно за извођење радова, и да тиме не омета приступ и кретање посетилаца
гробља, а у случају прекида или завршетка радова дужан је да преостали материјал уклони и
место извођења радова доведе у првобитно стање у року од једног дана.
5. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима користи само
саобраћајне површине које одреди Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“,
6. ако приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и сл. одмах обустави радове
и о томе без одлагања обавести Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“,
7. ако приликом извођења радова нађе предмете од вредности мора их без одлагања предати
Јавном предузећу „Комунал Мали Иђош“ и
8. чесме после употребе затвори, с тим да алат не сме прати на чесми.
Кад извођач радова не поступи у складу са ставом 1. тачка 4. и 5. овог члана, предузеће ће га
упозорити и одредити рок у којем је извођач радова дужан да место извођења радова доведе
у првобитно стање и надокнади евентуално насталу штету, а у супротном ће то предузеће
учинити на његов трошак.
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Члан 46.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ може да забрани извођење занатских радова на
гробљима или појединим деловима гробаља, у одређено доба дана или одређене дане,
односно одређено доба године.
Ако извођач занатских радова, приликом извођења радова, учини штету дужан је да је
отклони, у супротном Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ ће то учинити на његов
трошак.
Преузимање посмртних остатака и евиденције
Члан 47.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да 24 сата, пружа услуге издавања
мртвачнице и капеле за смештај посмртних остатака умрлог.

Члан 48.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да води евиденцију и трајно чува податке о
умрлом чији су посмртни остаци пренети у осаријум.
Уколико породица, сродници умрлог и друга лица не преузму надгробне споменике и друга
спомен обележја, односно ознаке са гробних места из којих су посмртни остаци пренети у
осаријум, Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да поступи сходно ставу 4. и
ставу 5. члана 33. ове Одлуке.
Члан 49.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да води евиденцију гробних парцела
закупаца и евиденцију о сахрањеним лицима са датумом сахране, евиденцију о преносу
посмртних остатака умрлих, о парцели на којој су сахрањени, времену сахране и друге
евиденције.

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 50.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности управљање гробљима и
погребне услуге обезбеђују се из:
- прихода буџета општине
- прихода од пружања комуналних услуга,
- наменских средстава других нивоа власти, и
- других извора, у складу са законом.
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Изградњу, опремање и инвестиционо одржавање гробља финансира Општина Мали Иђош
средствима из става 1 овог члана.
Текуће одржавање гробља и пружање погребних услуга финансира се из цене закупа гробне
парцеле односно гробног места, накнаде за одржавање гробних поља и новчане накнаде за
пружање погребне услуге.
Одржавање гробних парцела и објеката на њима (фриз, гробница) врше закупци о свом
трошку.
Члан 51.
За гробно место корисник плаћа закуп гробног места, приликом сахрањивања, у износу
обавезног рока почивања.
За неуређену гробну парцелу корисник плаћа закуп за коришћење парцеле.
Закупац плаћа и накнаду за одржавање гробног поља и текуће одржавање објеката на
гробљу.
За уређену парцелу закупац плаћа закуп за коришћење парцеле, једнократни износ израде
фриза, односно гробнице и накнаду из става 3. овог члана.
Члан 52.
Цена из члана 51. утврђује се посебном одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа
„Комунал Мали Иђош“ уз сагласност Скупштине општине Мали Иђош.
Уз захтев за давање сагласности Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ доставља
образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене
цене.
Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цене са образложењем се објављује на
огласној табли Општин Мали Иђош и у електронском облику на интернет презентацији
Општине Мали Иђош и то најмање 15 дана пре доношење одлуке.
Одлука о промени цена услуга из члана 51. може се донети и на иницијативу органа
надлежног за давање сагласности на цену. Одлука из овог става доноси се на исти начин и по
истом поступку као и одлука о промени цене на предлог Јавног предузећа „Комунал Мали
Иђош“. Образложење одлуке из овог става сачињава Одељење Општинске управе Мали
Иђош које је надлежно за комуналне делатности.
Цена услуга из члана 51 утврђује се на основу елемената за одређивање цене:
-

-

пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
расходи за изградњу и реконструкцију објеката и набавку потребне опреме за
обављање ове комуналне делатности према усвојеним програмима и плановима
Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ на које је сагласност дала Скупштина
општине Мали Иђош;
добити Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградњу објеката за обављање ове
комуналне делатности исказују се посебно у пословним књигама Јавног предузећа
„Комунал Мали Иђош“ и могу се употребити само за те намене.
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НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 53.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је дужно да свој рад и пословање организује тако да
обавља комуналну делатност управљања гробљима и погребне услуге у складу са овом
одлуком, као и да обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет услуга.

Члан 54.
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљање гробљима
и погребне услуге услед више силе, или других разлога који нису могли да се предвиде,
односно спрече, Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је обавезно да одмах, без одлагања,
предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне
услуге, и
2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи.
Члан 55.
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима
и погребне услуге, као и у случају штрајка запослених у Јавном предузећу „Комунал Мали
Иђош“, Општинско веће Општине Мали Иђош предузима оперативне и друге мере којима ће
се обезбедити услови за несметан рад и пословање Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“
и обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, у складу са
законом и одлуком Скупштине општине Мали Иђош.
НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 56.
У случајевима из члана 55. ове одлуке Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ је обавезно
да, истовремено са предузимањем мера, обавести Општинску управу Одељење надлежно за
комуналне послове Општине Мали Иђош (у даљем тексту: Општинска управа) о разлозима
поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.
Кад Општинска управа прими обавештење из става 1. овог члана дужна је да без одлагања о
томе обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге
потребне мере неопходне за несметано обављање комуналне делатности.
Члан 57.
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Кад Општинска управа прими обавештење из члана 56. ове одлуке, дужна је да без одлагања
обавести Општинско веће и:
1. предложи ред првенства и начин обављања комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,
2. предложи мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Јавног
предузећа „Комунал Мали Иђош“ која служи за обављање комуналне делатности управљања
гробљима и погребне услуге,
По пријему обавештења Општинске управе, Општинско веће одмах :
1. одређује ред првенства и начин обављања комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,
2. наређује мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Јавног
предузећа „Комунал Мали Иђош“ која служи за обављање комуналне делатности управљања
гробљима и погребне услуге,
3. предузима мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
4. утврђује разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, као и одговорност за
накнаду учињене штете.
МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 58.
На гробљима је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака који нису у вези са
сахрањеним лицима на гробљу,
2. постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен
обележјима, која изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална
или друга осећања грађана,
3. наношење штете надгробним споменицима и другим спомен обележјима као и другим
предметима на гробним местима,
4. оштећење гробова, гробница, уређених парцела и објеката који служе за одржавање и
коришћење гробља,
5. нарушавање мира на гробљу,
6. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица,
7. монтирање жардинијера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба,
односно гробнице, уколико то није предвиђено нацртом - скицом надгробних споменика,
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8. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без одобрења Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“,
9. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других
засада,
10. гажење, прљање и скрнављење гробних места,
11. увођење животиња,
12. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила, уколико за то није издато посебно
одобрење Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“, осим за лица из члана 42,
13. стварање нечистоће на саобраћајним и зеленим површинама и бацање увелог цвећа и
других предмета ван за то одређеног места,
14. фотографисање и снимање у виду заната без одобрења Јавног предузећа „Комунал Мали
Иђош“, корисника гроба, односно закупца уређене парцеле и гробнице,
15. рекламирање, односно истицање рекламе, продавање робе и вршење услуга на гробљу,
16. извођење радова који нису у складу са пројектом гробља и одобрењем Јавног предузећа
„Комунал Мали Иђош“, и
17. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану.
ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ
Члан 59.
У случају прекида у обављању послова услед штрајка,Јавно предузеће „Комунал Мали
Иђош“ је обавезно да обезбеди минимум процеса рада, и то:
- преузимање, превоз, смештај и чување умрлог по налогу надлежног органа,
- изнајмљивање капеле,
- копање гроба,
- сахрањивање,
- одржавање гробаља, и
- продају погребне опреме и других производа који служе сахрањивању.
НАДЗОР
Члан 60.
Управни надзор над применом ове одлуке, као и над законитошћу рада Јавног предузећа
„Комунал Мали Иђош“ врши Општинска управа одељење надлежно за комуналне
делатности Општине Мали Иђош.
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Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и
појединачних аката, донетих на основу ове одлуке, обавља општинска управа, одељење
надлежно за инспекцијске послове, преко комуналног инспектора.
Инспектор је, поред овлашћења утврђених у закону, овлашћен и дужан да:
1. изрекне мандатну казну за прекршаје предвиђене овом одлуком,
2. донесе налог о уклањању обележја или других ознака која нису у вези са сахрањеним
лицима на гробљу,
3. донесе налог о уклањању натписа или других обележја односно, ознака на гробовима и
гробницама којима се вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана,
4. донесе налог о предузимању мера за отклањање недостатака у вршењу услуга,
5. предузима и друге мере у складу са законом и овом одлуком, које су неопходне за вршење
ове делатности.
Члан 61.
Поступак за издавање налога из члана 60. став 3. тач. 2. до 4. ове одлуке покреће Општинска
управа одељење надлежно за инспекцијске послове по службеној дужности или на основу
пријаве Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ или другог правног или физичког лица.
Када пријаву из става 1. овог члана подноси Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ дужно
је да у пријави наведе све податке о лицу које је поставило обележја или друге ознаке које
нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу, податке о лицу које је поставило натписе или
друга обележја на гробовима и гробницама, којима се вређају патриотска, верска,
национална и друга осећања грађана, као и чињенице на основу којих је могуће утврдити или
учинити вероватним да је учињен прекршај из члана 58. ове одлуке.
На основу пријаве Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“, Општинска управа одељење
надлежно за инспекцијске послове Општине Мали Иђош доноси решење по скраћеном
поступку, у року од три дана од дана подношења пријаве.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се установе за прекршај из
члана 15. став 1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у установи новчаном казном
од 10.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 63.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај Јавно
предузеће „Комунал Мали Иђош“ ако:
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1. уређивање и одржавање гробаља и гробних места не обавља у складу са програмом
инвестиционог и текућег одржавања гробаља (члан 5.),
2. ако не поступи у складу са чланом 7. став 3. и 4.
3. поступи супротно одредби члана 12. ст. 2.
4. поступи супротно одредби члана 14. став 1.
5. по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог не преузме, превезе и смести у капелу или
мртвачницу (члан 15. став 2.),
6. посмртне остатке умрлог не превози и не чува у складу са одредбама члана 15. ст. 3. и 4.,
7. поступи супротно одредби члана 18. став 4.
8. поступи супротно одредби члана 19.
9. поступи супротно одредби члана 20.
10. по завршетку погребне свечаности не затвори гробно место у складу са чланом 21. став 1.
ове одлуке,
11. запослени који учествују у процесу сахрањивања не носе пригодну радну униформу
(члан 21.став 2.),
12. сахрањивање посмртних остатака неидентификованих умрлих не изврши у складу са
чланом 22. ове одлуке,
13..да на коришћење гробно место супротно одредби члана 26. и 27.
14. поступи супротно одредби члана 29. ст. 2.
15. поступи супротно одредби члана 30.
16. поступи супротно одредби члана 33.
17. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљу (члан 34. став 1.),
18. поступи супротно одредби члана 36.
19. не обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења (члан 43. став 5.),
20. не пружи услуге преузимања, превоза, смештаја и чувања посмртних остатака умрлих у
прописано време (члан 48.),
21. не води евиденције из чл. 48. и 49. ове одлуке,
22. не предузме потребне мере на отклањању узрока поремећаја или прекида у обављању
комуналне делатности управљање гробљима и погребних услуга (чл. 55. и 56.).
23. изврши радњу из члана 59.

Страна 60.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 18.

24. не поступи у складу са чланом 60.
25. не поступи у складу са одредбама члана 68.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном предузећу „Комунал
Мали Иђош“ новчаном казном од 10.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 64.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се привредно друштво ако
посмртне остатке умрлог превозе до капеле или мртвачнице супротно члану 15. ст. 2 и 3 ове
одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву
новчаном казном од 10.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до
250.000,00 динара.
Члан 65.
Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај извођач
занатских радова-предузетник ако:
1. не изводи радове у складу са пројектом гробља и не изводи радове у складу са одобрењем
овлашћеног лица Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ (члан 40. и 43 ст. 1. ),
2. не изводи радове у радне дане, у време које одреди Јавно предузеће (члан 45. ст. 1. тачка
2.),
3. поступи супротно одредбама члана 45.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај извођач
занатских радова-правно лице за прекршаје из става 1. овог члана.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код извођача занатских
радова-правно лице новчаном казном од 20.000,00 до 75.000,00 динара.

Члан 66.
Новчаном казном од 10.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице или
одговорно лице ако:
1. постави надгробни споменик, односно друго спомен обележје и другу ознаку, који нису у
вези са сахрањеним лицима на гробљу (члан 58. тачка 1),

Број 18.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 61.

2. постави ознаку на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима
која изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална или друга
осећања грађана (члан 58. тачка 2),
3. наноси штету надгробним споменицима и другим спомен обележјима на гробним местима
(члан 58. тачка 3.),
4. оштећује гробове, гробнице, уређене парцеле, касете за смештај урни и објекте који служе
за одржавање и коришћење гробља (члан 59. тачка 4.),
5. нарушава мир на гробљу (члан 58. тачка 5.),
6. монтира жардинијере, клупе, кандила, кућишта за свеће, ограде и др. на патосу гроба,
односно гробнице, уколико то није предвиђено нацртом - скицом споменика (члан 58. тачка
7.),
7. сади око гробова и гробница све дрвенасте врсте лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без одобрења Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ (члан 58. тачка 8.),
8. прескаче ограду, гази зелене површине, ломи дрвеће, кида цвеће и друге засаде (члан 58.
тачка 9.),
9. гази, прља и скрнави гробна места (члан 58. тачка 10.),
10. уводи животиње (члан 58. тачка 11.),
11. вози бицикл, мотоцикл и друго моторно возило, уколико за то није издато посебно
одобрење Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ (члан 58. тачка 12.),
12. ствара нечистоћу на саобраћајним и зеленим површинама, баца увело цвеће и друге
предмете ван за то одређеног места (члан 58. тачка 13.),
13. фотографише у виду заната без одобрења Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ (члан
59. тачка 14.),
14. поступи супротно одредби члана 58. тачка 15.,
15. изводи радове који нису у складу са пројектом гробља и одобрењем Јавног предузећа
„Комунал Мали Иђош“ (члан 58. тачка 16.), и
16. улази у капелу ван времена одређеног за сахрану (члан 58. тачка 17.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до
250.000,00 динара.
Члан 67.
Мандатна казна за физичко лице и одговорно лице у правном лицу износи 5.000,00 динара, а
за правна лица и предузетнике износи 20.000,00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 68.
Јавно предузеће „Комунал Мали Иђош“ дужно је да изврши проверу свих парцела на
гробљима и постојеће евиденције, ради усаглашавања са одредбама ове Одлуке, установи
тачну евиденцију свих парцела на којима је извршено сахрањивање или које су закупљене,
да са корисницима закључује уговоре о пружању услуга, да евиденције одржава у ажурном
стању, са свим подацима о лицима која су сахрањена на одређеним парцелама, обавезном
року почивања, закупљеним парцелама и друго, водећи рачуна о заштити података о
личности.
Члан 69.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука рб.: 06-60-2/2017-02 од дана
16.11.2017. године.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-2/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

148.

На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике Србије“ број
129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 35. став 2. и члана 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016),
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник
РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 40. тачка 19. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) и Одлуке о комуналним делатностима на
територији општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 39/2016),
Скупштина општине Мали Иђош, на својој редовној седници, одржаној дана 06.08.2019.
године доноси

ОДЛУКУ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности димничарске услуге, права и обавезе привредног субјекта које обавља димничарске услуге и
корисника услуга на територији општине Мали Иђош, прикупљање и чување података,
финансирање обављања димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа општине
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у случају прекида у обављању димничарских услуга, мере забране, надзор над вршењем
димничарске услуге, као и друга питања везана за обављање димничарске услуге.
Члан 2.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
2. чишћење вентилационих канала и уређаја,
3. контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
4. вађење, спаљивање, стругање чађи и масних наслага у димоводним и инсталационим
објектима и уређајима као и чишћење вентилационих канала и уређаја и
5. хемијско чишћење котлова за централно грејање који користе течне, чврсте и гасовите
енергенте као што су котлови у зградама у заједничкој својини и котлови у приватној
својини.
Члан 3.
Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају следеће значење:
1. димоводни и ложишни објекти и уређаји су: димњаци, димоводне цеви (цилиндри, шунддимњаци, димњаци са каналима и ложиштима за централно и индивидуално грејање),
димњаци и ложишта индустријских и занатских постројења и њима слични објекти и
уређаји,
2. вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални, односно вертикални отвор,
инсталација и окно који има сврху принудног или природног (термички узгон)
проветравања, одзрачивања и одимљавања простора објекта,
3. вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег или истрошеног
ваздуха, односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз вентилациони канал,
4. резервни димоводни објекат (резервни димњак) је димоводни објекат који се користи само
у случају ванредних потреба и околности и на кога може да се прикључи ложишни уређај на
чврсто гориво.

Члан 4.
Димничарске услуге обавља привредно друштво, предузетник или други привредни
субјект (у даљем тексту: Привредни субјект) коме су ти послови поверени Уговором о
поверавању комуналне делатности у складу са одлуком о начину обављања комуналне
делатности.
Вршилац комуналне делатности мора да испуњава услове из Уредбе о условима и
начину обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).

Члан 5.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно
корисник стана у стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и
власник, односно корисник пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни
објекти, резервни димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји (у
даљем тексту: корисник услуге).
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
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Члан 6.
Димничарска услуга обавља се у циљу обезбеђивања исправног функционисања
димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне
заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске
ефикасности.
Члан 7.
Привредни субјект мора бити регистрован за обављање димничарских услуга по
важећим законима и да задовољава законом предвиођене минималне техничке и
кадровске услове за обављање ове делатности.
Привредни субјект је дужан да поседује минимално потребну техничку опремљеност,
одговарајуће дозволе за обављање димничарске делатности и простор за смештај материјала,
опреме и алата за обављање димничарских услуга.
Члан 8.
Димничарске услуге обављају запослени који су савладали основну обуку, проверу
знања и практичну проверу знања за заштиту од пожара.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 9.
Привредни субјект је дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.
Члан 10.
Привредни субјект је дужан да донесе годишњи План чишћења и контроле
димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који подлежу
редовној контроли и чишћењу (у даљем тексту: План) најкасније до 1. марта за текућу
годину.
На План из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће општине Мали
Иђош.
Члан 11.
Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у
складу са Планом, у следећим временским размацима:
1. два пута годишње у породичним стамбеним зградама и стамбеним зградама за колективно
становање,
2. једном у три месеца у угоститељским објектима, пекарама, кухињама за услужно
спремање хране,
3. једном годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне
снаге до 50 кW,
4. два пута годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне
снаге од 50 кW до 1 МW.
Резервни димњаци и димњаци, који се не користе стално, контролишу се и чисте
једном у три године.
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Резервни димњаци и димњаци на који нису прикључени ложишни уређаји,
контролишу се и чисте једном у десет година.
Спаљивање и стругање чађи у димоводним објектима и уређајима врши се на захтев
странке, по потреби.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима не сме се вршити за време
жетве, великих врућина и јаког ветра.
Члан 12.
Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у складу са
Планом, у следећим временским размацима:
1. једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни
вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни (примарни) канал и налази се на
његовом врху, у породичним и стамбеним зградама за колективно становање,
2. једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - HVAC клима
вентилациони системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и
сл.) и
3. свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа, филтера и
вентилатора, у којима се стварају запаљива прашина или паре масноће (за просторије и
објекте за услужно припремање хране).
Члан 13.
Привредни субјект је дужан да корисника услуге о планираном термину редовне
контроле и чишћења објеката и уређаја у смислу ове одлуке на транспарентан начин
обавести писаним путем или да са корисником услуге путем средстава комуникације
(телефон, електронска пошта и слично) договори термин доласка.
Члан 14.
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне
контроле из чл. 11. и 12. ове Одлуке изврши контрола исправности димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, на терет подносиоца захтева.
Члан 15.
Привредни субјект коме је поверено обављање димничарских услуга дужан је да о
свим неисправностима на димоводним и ложишним објектима и уређајима, које констатује
при вршењу обавезних димничарских услуга, писмено обавести кориснике тих објеката и
уређаја, као и организациону јединицу Општинске управе надлежну за комуналне послове.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове ће путем
комуналног инспектора наложити решењем корисницима стамбеног, пословног или другог
објекта да у одређеном року отклоне утврђене недостатке на димоводним и ложишним
објектима и уређајима од којих прети опасност од пожара.
Уколико корисник у датом року не отклони утврђени недостатак, комунални
инспектор ће решењем забранити коришћење неисправног димоводног и ложишног објекта
и уређаја.
Члан 16.
Као недостаци димоводних објеката који узрокују неисправност сматраће се
нарочито:
1. ако димњак није израђен по прописима о пројектовању и извођењу за димњаке,
2. ако дебљина зидова димњака не износи најмање 12цм, а код пролазних 20цм, с тим да је
опека постављена по ширини,
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3. ако спојнице димњака нису са свих страна потпуно затворене продужним малтером или
ако са спољне стране нису фуговане односно омалтерисане,
4. ако је димњак саграђен од ситних парчади опеке или другог материјала, као и од
грађевинског материјала неотпорног на утицај повишене температуре, до које може доћи у
димњаку услед његове употребе,
5. ако не постоји двострука горња и доња врата од несагоривог материјала у циљу
омогућавања нормалног вршења димничарских услуга или од бетона, која треба поставити
на најдоњем делу димњака као и на тавану, с тим да најмање одстојање од плафона и крова
износи 80цм и
6. ако димњак изграђен од опеке није удаљен од дрвених плафонских, међуспратних и
кровних конструкција као и од других запаљивих конструкција или предмета на најмање
20цм, а код лимених димњака најмање на 50цм при чему се метална облога око лимених
димњака не сматра средством изолације. При томе лимена димоводна цев мора бити
изведена испод ивице најнижег дела крова за 1м, осигурана против варничења и пада.
Код димњака индустријских, занатских и других постројења уколико се налазе у
склопу стамбених и других објеката сматра се недостатком и ако у интересу заштите
суседних објеката не надвисују суседне објекте (рачунајући од најнижег дела крова) са
најмање 5м у полупречнику од 50м рачунајући од димњака, с тим да овакви димњаци морају
бити обезбеђени заштитном мрежом за хватање и разбијање варница.
Члан 17.
Као недостаци ложишних објеката и уређаја који узрокују неисправност сматраће се
нарочито:
1. ако су изграђени или постављени тако да могу изазвати пожар или експлозију,
2. ако нису изоловани од преноса топлоте на под или на конструкцију изграђену од
запаљивог материјала или се налазе у близини запаљивих предмета,
3. ако се у објекту у којем се користи течно гориво, не испуњавају технички услови
прописани од стране произвођача у погледу сигурности од пожара или експлозије,
4. ако се димњак и димоводне цеви користе за одвод димоводних гасова који потичу од
чврстог горива користе и за одвод димних гасова који потичу од коришћења течних горива у
ложишним објектима и
5. ако се димњак и димоводне цеви користе за одвод димних гасова (бутан, пропан, метан и
сл.) у својству вентилације.
Члан 18.
Привредни субјект је дужан:
1. да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом
из члана 10. ове Одлуке,
2. да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом
13. ове Одлуке и
3. да својим запосленима који су непосредни извршиоци димничарске услуге обезбеди
службену легитимацију минималне димензије 70x100мм, која садржи образац са насловном
страном на којој су лични подаци запосленог (фотографија, име и презиме, стручни степен
димничара, потпис), подаци о димњичарском реону (општина, град и слично), основни
подаци о овлашћеној димњичарској организацији (назив, седиште и слично) као и печат и
потпис одговорног лица које је оверава, рок важења и број службене легитимације.
Ималац службене легитимације је дужан да за време обављања димничарске
делатности исту носи и покаже, увек при улазу у објекат у којем се налази димоводни и
ложишних објекат и уређај и вентилациони канал и уређај и ако се то од њега захтева.
IV ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА
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Члан 19.
Привредни субјект је дужан да води евиденцију димоводних и ложишних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја и о извршеним димничарским услугама на њима
која садржи:
1. улицу и кућни број објекта,
2. име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа
који управља зградом,
3. број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
са датумом увођења у евиденцију,
4. основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл.) и
ложишног уређаја (тип, врсту горива, снагу и сл.), односно о вентилационим каналима и
уређајима (тип, врсту, материјал, димензије и сл.), који се чисте, односно контролишу,
5. напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и
уређаја, ванредним догађајима и сл.
6. опис обављене димничарске услуге, са датумом чишћења и контроле и потпис
непосредног вршиоца димничарске услуге и
7. потпис лица, корисника услуге, као потврду о извршеним димничарским услугама.
Члан 20.
Привредни субјект је дужан да чува податке из члана 19. ове одлуке на прописан
начин, најмање онолико времена колико је општина Мали Иђош поверила Привредном
субјекту обављање димничарске услуге и да на захтев општине Мали Иђош достави
податке о евиденцијама које је дужан да води.
Податке из става 1. овог члана Привредни субјекат је дужан да чува и у електронском
облику.
Члан 21.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и
уређајима и вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја,
3. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја
4. да плаћа цену према стварно пруженим димничарским услугама и
5. да уколико уочи неисправност димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност као што су
оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност и сл.) одмах обавести Привредни субјект.
Члан 22.
Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, због
престанка коришћења стамбеног објекта или преласка на други начин грејања, корисник
може привремено или трајно да откаже коришћење димничарских услуга, о чему писмено
обавештава Привредни субјект у ком случају предузеће не врши димничарску услугу.
Ако Привредни субјект утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана
употребљавају, заказаће њихово чишћење и о томе одмах обавестити корисника и надлежни
орган управе за послове комуналне инспекције који решењем издаје налог за чишћење.
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У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних
објеката за које је отказао димњичарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести
Привредни субјект.
V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 23.
Привредни субјект за време вршења услуге добија право да финансирање обављања
димничарских услуга обезбеђује у целости наплатом накнаде од корисника услуга.
Висину накнаде обавезних димничарских услуга утврђује Привредни субјект у складу
са законом и Одлуком о комуналним делатностима.
Сагласност на цену димничарских услуга даје Веће Општине Мали Иђош, по
претходно прибављеном мишљењу организационе јединице Општинске управе општине
Мали Иђош надлежне за послове привреде и развоја.
Члан 24.
Корисник услуге плаћа утврђену накнаду према стварно пруженој димњичарској
услузи, на основу достављеног рачуна, односно записника у којем је наведена услуга која је
извршена.
Члан 25.
Привредни субјект је дужан да свој рад и пословање организује тако да кроз
реализацију Планa из члана 10. ове Oдлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет
димничарских услуга.
VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 26.
Привредни субјект дужан је да посебним актом пропише минимум процеса рада,
потребан број и структуру радника и опреме као и ред првенства у случају прекида у
пружању димничарских услуга због непредвиђених околности (хаварије, елементарне
непогоде, ванредне ситуације и др.) или штрајка запослених у Привредном субјекту.
На акт из претходног става овог члана сагласност даје Општинска управа по
претходно прибављеном мишљењу Општинског већа.
Уколико Привредни субјект у случају прекида или поремећаја у пружању
димничарске услуге из разлога предвиђених у ставу 1. овог члана, не обезбеди минимум
процеса рада, Општинска управа ће на предлог Општинског већа, а на терет тог Привредног
субјекта исти обезбедити ангажовањем другог јавног предузећа, привредног друштва,
предузетника односно другог привредног субјекта.
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 27.
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:
1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта Општинске управе односно
Грађевинског Инспектора општине Мали Иђош у складу са Законом о планирању и
изградњи,
2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја,
3. ложење гума или отпада било ког порекла који на било који начин могу утицати на
загађење животне средине и
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4. користити их супротно намени.
VIII НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе
општине Мали Иђош надлежна за комуналне послове и организациона јединица Општинске
управе општине Мали Иђош надлежна за послове привреде и развоја.
Инспекцијски надзор у примени одредби из ове одлуке врши организациона јединица
Општинске управе општине Мали Иђош путем комуналног инспектора.
За прекршаје прописане овом одлуком инспектор је овлашћен да поднесе Захтев за
покретање прекршајног поступка или прекршајни налог у складу са чланом 31. ове Одлуке.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво или други привредни субјект (правно лице) коме је поверено вршење
димничарске услуге ако:
1. не донесе годишњи План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја
и вентилационих канала и уређаја (члан 10),
2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје у прописаним
временским размацима (члан 11.),
3. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у прописаним
временским размацима (члан 12.),
4. не води евиденцију у складу са чл. 19. и 20. ове Одлуке и
5. не чува и не достави податке у складу са чланом 20. ове Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном
друштву или другом привредном субјекту новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 динара до 250.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 30.000,00 динара казниће се за
прекршај корисник услуге правно лице ако не омогући контролу и чишћење димоводних и
ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја (члан 21.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу
од 6.000,00 динара.

Члан 31.
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
које поступи супротно мерама забране прописаним чланом 27. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу
од 6.000,00 динара.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука рб.: 06-37-5/2018-02 од дана
07.09.2018. године.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-3/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош

____________________ . ____________________

149.
На основу члана 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 54/2014,
96/2015-др. закон и 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. Закон, 87/2018 и
23/2019), члана 3. ст.1. тачка 7. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон
и 47/2018), Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. тачка 19. Статута општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) Скупштина општине Мали
Иђош на седници одржаној дана 06.08.2019. године доноси
Одлуку о јавним паркиралиштима на територији општине Мали Иђош

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин паркирања возила на јавним
паркиралиштима која су обележена прописном саобраћајном сигнализацијом, врсте јавних
паркиралишта, управљање и одржавање јавних паркиралишта на територији Општине Мали
Иђош.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима из става 1. овог члана врши се
сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима, другим прописима који регулишу
ову област и одредбама ове одлуке.
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Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни
простори одређени и обележени за паркирање путничких возила и лаких теретних возила (
возила која не прекорачују осовинско оптерећење до 10 тона ).
Општинска управа Општине Мали Иђош може за потребе јавних скупова, спортских,
културних, уметничких, сезонских, рекреативних и других манифестација и приредби,
одредити и друге јавне површине као привремена паркиралишта.
Јавним паркиралиштем у смислу одредаба ове одлуке, не сматрају се посебне
површине за паркирање возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи,
стамбеној згради, такси стајалишту и др.)
Члан 3.
Јавна паркиралишта су (делови коловоза, тротоара, или површине између коловоза и
тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије
коришћење се не плаћа цена паркирања.
Члан 4.
Вршилац комуналне делатности мора да испуњава услове из Уредбе о условима и
начину обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
Одржавање, управљање и контрола јавних паркиралишта као комунална делатност
јавних паркиралишта, поверена је ЈП „Комунал Мали Иђош“.

Члан 5.
Средства за обављање послова из члана 4. ове одлуке обезбеђују се из средстава
буџета Општине Мали Иђош.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја.

II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 7.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких
лица и предузетника ( у даљем тексту: корисник).
Члан 8.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен
саобраћајним знацима.
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III. ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА
Члан 9.
Поред случајева предвиђених законом, није дозвољено паркирање и заустављање
возила :
- на јавним зеленим површинама,
- на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију,
- на јавним трговима.
Члан 10.
На јавним паркиралиштима забрањено је и :
- паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној
сигнализацији,
- остављање неисправног или хаварисаног возила, прикључног возила без сопственог
погона, као и других ствари и предмета,
- вршити заузимање паркинг места извођењем било каквих грађевинских радова, на
други начин ометати коришћење паркиралишта, користити пар- киралишта на начин
супротан намени,
-прање возила, поправка возила, испуштање опасних материја, мазива и уља, као и
свако стварање нечистоће.

IV. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СA ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 11.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да возачу возила
односно власнику возила уколико возач није идентификован (у даљем тексту: корисник),
прекршајним налогом нареди да одмах уклони возило које је паркирано супротно члану 9. и
10. ове одлуке.
Уколико корисник не буде идентификован или се не налази на лицу места или одбије
да уклони возило из става 1. овог члана, комунални инспектор ће без саслушања странке,
донети прекршајни налог којим ће наложити уклањање возила, принудним извршењем.
Прекршајни налог се причвршћује на возило уз назначење дана и часа кад је причвршћено, а
тиме се сматра да је достављање извршено. Накнадно оштећење, уништење или уклањање
овог прекршајног налога не утиче на ваљаност достављања.
V. НАДЗОР
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за привреду, пољопривреду,
урбанизам, грађевинарство,заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Општинске управе.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунална
инспекција.
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VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном за прекршај казниће се корисник јавног паркиралишта ако не
поштује следеће забране:
1. Заузима паркинг место ограђивањем или на други начин омета паркирање других
возила,
2. пере и врши поправку возила,
3. врши друге радње које утичу на несметано паркирање,
4. изводи радове на јавном паркиралишту без сагласности и мимо услова Предузећа,
5. остави нерегистровано или хаварисано возило.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се:
- привредно друштво или друго правно лице, новчаном казном од 10.000,00 динара
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 динара
- предузетник, новчаном казном од 5.000,00динара
- физичко лице, новчаном казном од 1.000,00 динара
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука рб.: 06-2-5/2019-02 од дана
05.02.2019. године.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-4/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

150.
На основу члана 2. став 3. тачка 8. члана 4. став 1. и члана 9. став 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/2016 и 95/2018), Уредбе о начину и
условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018,
66/2018 и 51/2019) и члана 40. тачка 19. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној
дана 06.08.2019. године доноси
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ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин обављања комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења, поверавање обављања ове делатности, надзор и друга
питања од значаја за обављање ове делатности на територији општине Мали Иђош.
Члан 2.
Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, уређаја и инсталација за
осветљавање површина јавне намене.
Под површинама јавне намене, у смислу ове одлуке, подразумевају се улице, тргови,
пешачке површине поред стамбених, пословно-стамбених и других објеката, јавна
паркиралишта, паркови, јавне зелене површине, бициклистичке стазе, спортски објекти и
друге површине на којима је планским актом предвиђена изградња јавне расвете.
Члан 3.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата послове одржавања, адаптације и унапређења
објеката и инсталација јавног осветљења, којима се осветљавају саобраћајне и друге
површине јавне намене.
Члан 4.
Обављање послова из члана 3. ове одлуке, као и послова декоративног осветљења,
осветљења објеката и амбијенталних целина, на територији општине Мали Иђош поверава се
ЈП “Комунал Мали Иђош” (у даљем тексту: комунално предузеће).
Вршилац комуналне делатности мора да испуњава услове из Уредбе о условима и
начину обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
Комунално предузеће је дужно да прибавља, монтира, демонтира, одржава и складишти
уређаје за декоративно осветљење.
Члан 5.
Комунално предузеће је дужно да послове из члана 3. и 4. ове одлуке обавља у складу са
законом, као и да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења, одржава у стању
функционалне оспособљености ради трајног и континуираног обезбеђивања јавног
осветљења (замена светлећих тела и других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење,
антикорозивну заштиту, прање стубова и заштитних облога светлећих тела и др.)
Комунално предузеће је дужно да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и
расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.
Члан 6.
Послове обезбеђивања јавног осветљења, као и послове декоративног осветљења,
осветљења објеката и амбијенталних целина, комунално предузеће обавља према годишњем
Програму обезбеђивања јавног осветљења који је саставни део годишњег Програма
пословања који доноси најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а на који
сагласност даје Скупштина општине.
Годишњи Програм обезбеђивања јавног осветљења садржи врсту, обим, начин и
динамику радова и послова на одржавању, адаптацији и унапређењу објеката и инсталација
јавног осветљења.
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Члан 7.
Ради истицања силуета спољашњим осветлењем, могу се трајно осветлити објекти и
амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни,
привредни или други значај.
Општинско веће, на предлог комуналног предузећа, својим актом одређује који се
објекти и амбијенталне целине осветљавају, у смислу става 1. овог члана.
Осветљавање објеката и амбијенталних целина врши се на основу Пројекта осветљавања
који израђује комунално предузеће.
Члан 8.
Поводом државних и верских празника, културних и спортских приредби и
манифестација, насељена места се могу декоративно осветљавати на основу годишњег
програма.
Члан 9.
Средства за обављање и развој делатности односно обављење послова из члана 3. и 4. ове
одлуке обезбеђују се из прихода буџета општине, наменских средстава других нивоа власти,
као и из других извора у складу са законом, а на основу годишњег Програма пословања и
финансијског плана комуналног предузећа, и то за следеће намене:
1. трошкове за снабдевање електричном енергијом,
2. одржавања, адаптације, реконструкције и изградње објеката, уређаја и инсталација
јавног осветљења,
3. трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења,
4. трошкове декоративног осветљења (прибављања, монтирања, демонтирања,
одржавања и складиштења уређаја за декоративно осветљење и др.)
5. остале трошкове предвиђене годишњим Програмом пословања.
Члан 10.
Редовно снабдевање електричном енергијом ради обезбеђивања јавног осветљења,
регулише се посебним Уговором о испоруци електричне енергије који комунално предузеће,
у складу са законом, закључује са надлежним предузећем - испоручиоцем електричне
енергије.
Уговором из става 1. овог члана, ближе се уређује начин испоруке електричне енергије,
рокови плаћања као и друга питања од значаја за функционисање јавног осветљења.
Члан 11.
У случају наступања непланираних односно неочекиваних поремећаја или прекида у
обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења, комунално предузеће је дужно одмах
обавестити Општинску управу - Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и истовремено
предузме мере за отклањање узрока поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја,
2. изврши хитну заштиту комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или
хаварија,
3. предузме и друге мере које утврди Општинска управа - Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналностамбене послове
Члан 12.
По пријему обавештења о непланираном прекиду у обављању комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења, Општинска управа - Одељење за привреду, пољопривреду,
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове је дужна
да:
1. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката који су угрожени, као и друге
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имовине,
2. одреди ред првенства у обезбеђивању осветљења површина јавне намене,
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид односно поремећај у обезбеђивању
јавног осветљења, као и одговорност за евентуално причињену штету.
Члан 13.
Забрањено је.
1. уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења;
2. неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења;
3. неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења;
4. причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења.
Члан 14.
О спровођењу ове одлуке стара се Општинска управа - Одељење за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене
послове.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална инспекција.
Члан 15.
Новчаном казном од 50.000 динара до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај
комунално предузеће ако:
1. не поступа у складу са чланом 4. став 2. ове одлуке;
2. не поступа у складу са чланом 5. став 1. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у комуналном предузећу
новчаном казном у износу од 5.000 динара до 75.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000 динара до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. поступа супротно забранама из члана 13. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 5.000 динара до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од
10.000 динара до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
5.000 динара до 75.000 динара.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука рб.: 06-69-9/2017-02 од дана
22.12.2017. године.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-5/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
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151.

На основу члана 2. став 3. тачка 14., члана 3. став 1. тачка 14., члана 4., 5. и 6. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018), члана 66. и
67. Закона о добробити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009), члана 46. Закона о
ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012 и 17/2019 – др. закон),
Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник
РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. тачка 19. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 7/2019), Скупштинa општине Мали Иђош на
седници која је одржана дана 06.08.2019. године доноси

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене (у
даљем тексту: делатност зоохигијене) на територији општине Мали Иђош (у даљем тексту:
територија општине), права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове
комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређује и организовање обављања осталих послова
зоохигијенске службе.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1) животиње јесу домаћи папкари и копитари, живина, дивљач, друге животиње и птице
које нису живина, рибе и друге водене животиње, пужеви и друго,
2) напуштен пас јесте пас који нема дом или која се налази изван њега и лишен је бриге и
неге власника, односно држаоца, и кога је он свесно напустио,
3) изгубљен пас јесте пас кога је напустио власник, односно држалац, без његове воље, и
коју он тражи,
4) прихватилиште за псе јесте посебно изграђен и уређен простор који служи за смештај
напуштених и изгубљених паса и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним псима,
5) власник пса јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје паса и које је
одговорно за живот, заштиту здравља и добробит паса,
6) држалац пса јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право,
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења пса, као и право продаје пса на
основу писаног одобрења власника, и које је одговорно за живот, и за заштиту здравља и
добробити паса,
7) површина јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке, јесте простор одређен планским
документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови,
паркови и др.),
8) дезинсекција у смислу ове одлуке је скуп мера и поступака за сузбијање инсеката,
уништавање комараца, крпеља, бубашваба и других инсеката,
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9) дератизација у смислу ове одлуке је сузбијање глодара (пацова и мишева) у циљу
свођења њиховог броја на биолошки минимум,
10) дезинфекција у смислу ове одлуке је поступак сузбијања микроорганизама на које
примењено дезинфекционо средство делује.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 3.
Делатност зоохигијене, у складу са Законом, обухвата:
- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња
у прихватилиште,
- контролу и смањење популације напуштених паса и мачака,
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката које се врше спровођењем дезинфекције, дезинсекције и дератизације на
површинама јавне намене у циљу очувања здравља и побољшања хигијенских здравствених
услова животиња,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине до објеката за сакупљање,
прераду или споредних производа животињског порекла, и
У оквиру послова прихватилишта обављају се:
- прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених паса у прихватилишту, као
и пружање помоћи, брига о псима и њихово смештање у прихватилиште, у складу са
Законом,
- обезбеђивање услова за заштиту добробити паса у погледу простора за животиње,
просторија и опреме, и
- други послови, у складу са Законом о добробити животиња ("Службени гласник
Републике Србије", број 41/09) и подзаконским актима.
Члан 4.
Вршилац комуналне делатности мора да испуњава услове из Уредбе о условима и
начину обављања комуналне делатности („Сл. гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
Поједине послове из оквира делатности зоохигијене из члана 3. ове одлуке обављају
јавно предузеће, (у даљем тексту: вршилац делатности), коме се, у складу са законом,
обављање појединих послова повери.
Послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених
паса у прихватилишта за животиње, послове контроле и смањења популације напуштених
паса и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла обавља
Јавно комунално предузеће "Комунал" Мали Иђош (у даљем тексту: Предузеће). Предузеће,
приликом нешкодљивог уклањање лешева животиња са површина јавне намене дужно је да
се придржава Правилника о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и
отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за
транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла ("Сл. лист СФРЈ", број
53/89, "Службени гласник РС", број 31/2011).
Послове спровођења мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара
и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама
јавне намене, обавља вршилац делатности, коме се, у складу са Законом о јавним набавкама,
обављање ових послова повери.
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Члан 5.
Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених паса, са псом се мора
поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу
складу са Законом о добробити животиња ("Службени гласник РС", број 41/2009).
Члан 6.
У прихватилиште се смештају пси:
1) који су напуштени и изгубљени,
2) чији је власник, односно држалац преминуо,
3) које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу.
Предузеће је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама
за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта
о псима који се налазе у прихватилишту, у складу са Законом о добробити животиња.
Члан 7.
Приликом смештања паса у прихватилиште врши се тријажа и третман против екто и
ендопаразита, утврђује се идентитет пса, обавештава се власник, односно држалац пса,
проверава се списак тражених паса, врши се преглед од стране ветеринара, утврђује се
здравствено стање пса, смештају се и разврставају пси према полу, врши се стерилизација,
кастрација и обележавање, у складу са Законом о ветеринарству, уводи се у евиденцију
прихватилишта и предузимају се друге мере превентивне здравствене заштите животиња.
Члан 8.
Ако се псу, који је смештен у прихватилиште, након истека рока од најмање 30 дана не
пронађе власник или ако се не збрину на неки други начин, са њима се поступа у складу са
Програмом из члана 10. ове одлуке.
Члан 9.
У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса, Предузеће је дужно
да поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и
мачака на територији општине, који доноси Општинско веће општине Мали Иђош (у даљем
тексту: Општинско веће), на предлог Предузећа.
Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају следеће
мере:
- регистрацију и обележавање напуштених паса и мачака,
- стерилизацију и кастрацију напуштених паса и мачака,
- удомљавање,
- промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање,
- едукацију и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама
животиња и законским обавезама власника, односно држалаца, и
- друге мере у складу са законом.
Члан 10.
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавне површине до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају:
- пријем пријава о налажењу леша животиња на јавној површини,

Страна 80.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 18.

- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавне површине, и
- превоз или организовање превоза лешева животиња са јавне површине до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин
који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
Послови из става 1. овог члана обављају се у складу са прописима којима се уређује начин
нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева.
III ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ВЛАСНИКА, ОДНОСНО ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊЕ
Члан 11.
Предузеће доноси годишњи програм делатности зоохигијене, који садржи:
1. обим послова који се обављају у оквиру делатности зоохигијене, у складу са законом и
подзаконским актима, са динамиком њихове реализације,
2. начин организовања и извршавања послова из делатности зоохигијене, и
3. износ потребних средстава за реализацију програма.
На програм из става 1. овог члана Градско веће даје сагласност.
Програм из става 1. овог члана доноси се до краја текуће године за наредну годину.
Члан 12.
У току вршења послова у прихватилишту, Предузеће је дужно да:
1. свакодневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и
изгубљене псе,
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима,
3. врши превоз прикупљених паса до прихватилишта,
4. прикупљене псе смешта у прихватилиште,
5. предузима активности у циљу проналажења власника, односно држаоца паса,
6. на захтев власника, односно држаоца пса, врати пса у року од 15 дана од дана
смештања у прихватилиште уколико је власник односно држалац пса доказао да се ради о
његовој животињи,
7. обезбеди лица за поступање са животињама,
8. припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта,
9. брине о животињама са пажњом доброг домаћина,
10. напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене пружи
одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње
обезбеди лишавање живота у складу са Законом о добробити животиња, и
11. обавља и друге послове у складу са законом.
Члан 13.
У вршењу делатности зоохигијене Предузеће је дужно да у свему поступа у складу са
правилником којим се ближе утврђују услови за заштиту добробити животиња у погледу
простора, просторија и опреме, које прихватилиште мора да испуњава, начин поступања са
животињама у овим објектима, садржина и начин вођења евиденције у прихватилиштима,
начин и средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња, начин превоза и
збрињавања напуштених и изгубљених животиња, као и са другим подзаконским актима
којима се уређује обављање делатности зоохигијене.
Члан 14.
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Власник, односно држалац који изгуби пса дужан је да тај губитак без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, пријави Предузећу и ветеринарској
служби.
Власник односно држалац пса је дужан да:
1. прописно обележи свог пса,
2. обави потребну вакцинацију,
3. има ограђен кућни простор за кретање пса,
4. не пушта пса на јавну површину без поводца, на места где за то није одређена намена.
IV ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 15.
Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
- прихода буџета општине Мали Иђош,
- прихода од услуга делатности зоохигијене,
- наменских средстава других нивоа власти, и
- других извора, у складу са Законом.
Члан 16.
Трошкове збрињавања напуштеног пса у прихватилишту сноси власник, односно држалац
пса, а ако је он непознат, трошкове збрињавања сноси Предузеће, у складу са програмом из
члана 12. ове одлуке.
Члан 17.
Трошкове одузимања паса у поступку принудног извршења сноси власник, односно
држалац паса.
Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошкове превоза, лечења, смештаја и
исхране пса, као и друге трошкове.
Трошкови из става 2. овог члана сноси власник, односно држалац пса, под претњом
принудне наплате.
Члан 18.
Цене услуга из делатности зоохигијене, које Предузеће пружа власницима, односно
држаоцима паса, утврђују се ценовником који доноси Надзорни одбор Предузећа.
На ценовник из става 1. овог члана претходну сагласност даје Општинско веће.
Члан 19.
За послове предвиђене програмом из чл. 12. ове одлуке средства се обезбеђују у буџету
општине.

V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 20.
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Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне ситуације или из
других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је обавезно да
одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то да:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање
делатности зоохигијене,
2. организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање делатности
зоохигијене, и
3. предузме и друге мере које утврде надлежни органи општине.
Када Предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, Општинско веће може да
ангажује друго правно лице или предузетника, на терет Предузећа.
Члан 21.
У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности и у
случају штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће предузима оперативне и друге
неопходне мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање комуналне
делатности зоохигијене, у складу са Законом.

VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида у обављању делатности
зоохигијене насталог услед ванредне ситуације или из других разлога који нису могли да се
предвиде или спрече, поред предузетих мера из члана 21. ове одлуке, обавести Одељење за
комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе општине
Мали Иђош (у даљем тексту: Одељење) о разлозима поремећаја или прекида, као и о
предузетим мерама.
Члан 23.
Када Одељење прими обавештење из члана 23. ове одлуке, дужно је да без одлагања
обавести Општинско веће и да:
1. одреди ред првенства и начин обављања делатности зоохигијене,
2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Предузећа
који служе за обављање делатности зоохигијене,
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
делатности зоохигијене, као и одговорност за накнаду учињене штете.
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 24.
Забрањено је:
1. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова на јавним површинама,
2. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху,
односно противно члану 20. Правилника о начину нешкодљивог уклањања животињских
лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и
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опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна
средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла,
3. држање и збрињавање паса супротно одредбама ове одлуке, и
4. вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.
VIII ОДРЕДБА О ШТРАЈКУ
Члан 25.
У случају прекида у обављању делатности зоохигијене услед штрајка, Предузеће је
дужно да обезбеди следећи минимум процеса рада:
- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених паса у
прихватилиште,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање споредних производа животињског порекла,
- обезбеђивање услова у погледу простора за смештај паса, просторија и опреме, и
- обављање других послова ради заштите здравља и безбедности људи и околине.
IX НАДЗОР
Члан 26.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење. Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке обавља комунална инспекција Општинске управе општине Мали Иђош.
Члан 27.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. изда налог Предузећу да уклони леш животиње са јавне површине;
2. изда налог да се прикупи напуштен или изгубљен пас, у складу са одредбама ове
одлуке, и
3. предузима и друге мере, у складу са законом, овом одлуком и прописима донетим на
основу ове одлуке.
Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже извршење решења.
Решење Општинског већа у управном поступку је коначно и против њега се може
покренути управни спор.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе
захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог.
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа
из надлежности другог органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни орган.
Члан 28.
Комунални инспектор у обављању комунално-полицијских послова, поред законом
утврђених овлашћења, овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и
изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи
повреду прописа из надлежности другог органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити
надлежни орган.
Члан 29.
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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.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у
трајању од 20 до 240 сати казниће се за прекршај физичко лице ако поступа са животињама
супротно члану 24. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од
150.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до
240 сати.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код предузетника новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до
240 сати.
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 8.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1.одбије да плати трошкове збрињавања напуштене животиње смештене у
прихватилиште (члан 16), и
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код предузетника
новчаном казном од 9.000,00 динара.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука рб.: 06-2-8/2019-02 од дана
05.02.2019. године.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Мали Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-6/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
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152.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ , бр.72/2011,
88/2013,105/2014,104/2016 – др. закон и 108/2016), члана 20. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана
40. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број
7/2019) на седници Скупштине Општине Мали Иђош одржаној дана 06.08.2019.године
донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ ХЕЂИ ИШТВАНА ИЗ
МАЛОГ ИЂОША НА ПРИВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ УПИСАНОМ У
Л.Н. БР. 4956 К.О. МАЛИ ИЂОШ ПАРЦ. БР. 2844 БР. ЗГРАДЕ 4 БЕЗ НАКНАДЕ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Члан 1.
Општина Мали Иђош прихвата да се привремени пословни објекат у приватној
својини Хеђи Иштвана (ЈМБГ:1607956820052) из Малог Иђоша, ул. Кошут Лајоша бр. 20
обим удела од 1/1 удела, уписан у листу непокретности број 4956 к.о. Мали Иђош парц.бр.
2844 број зграде 4 зграда занатства и личних услуга ПР1, изграђен на парцели бр. 2844 бр.
зграде 4. ул. Занатлијска, земљиште под зградом-објектом у површини од 29м2, земљиште у
грађевинском подручју, укупне површине парцеле бр. 2844 од 14-04м2, у јавној својини
Општине Мали Иђош, Мали Иђош, ул. Главна бр. 32 (МБ:08695059), обим удела 1/1 удела, у
целости пренесе у јавну својину Општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, (МБ:08695059),
без накнаде, а у циљу привођења намени из урбанистичког плана.
У природи је привремени пословни објекат зграда занатства и личних услуга, зграда
бр. 4 је приземни објекат, бруто површине уписане у лист непокретности од 29м2 који се
састоји од локала укупне корисне површине 24,30м2 а који је нелегално дограђен кухињом,
ходником, магацином,предпростором и тоалетом, укупне корисне површине 24,33м2.
Укупна корисна површина легалног и нелегалном дела објекта у приземљу износи 48,63м2.
Испод нелегалног дела у површини од 25,15м2 се налази подрум. Укупна корисна површина
објекта је 73,78м2.
Укупна тржишна вредност објекта из члана 1. овог уговора а коју је утврдио
лиценцирани проценитељ на дан 23.01.2019.г. износи 12.000,00 еура односно у динарској
противвредности од 1.421.062,80 динара.
Члан 2.
Уговор о преносу приватне својине на привременом пословном објекту описаном у
члану 1. овог уговора у јавну својину, без накнаде, је по својој правној природи уговор о
преносу покретне ствари без накнаде и закључиће га Општина Мали Иђош са Хеђи
Иштваном из Малог Иђоша, ул. Кошут Лајоша бр. 20.
Општина Мали Иђош стиче право јавне својине на привременом објекту из члана 1.
овог уговора преузимањем објекта након закључења уговора из става 1. овог члана.
Члан 3.
Овлашћује се председник Општине Мали Иђош Марко Лазић да у име Општине Мали
Иђош закључи уговор из члана 2. ове Одлуке.
Члан 4.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу
Општине Мали Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-7/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

153.
На основу члана 32. тачка 14. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 3. и тачка 72.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 7/2019) на
седници Скупштине Општине Мали Иђош одржаној дана 06.08.2019. године донета је
ОДЛУКA
О ОСЛОБАЂАЊУ ХЕЂИ ИШТВАНА ИЗ МАЛОГ ИЂОША ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Хеђи Иштван (ЈМБГ:1607956820052) из Малог Иђоша, ул. Кошут Лајоша бр. 20
ослобађа се обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Мали Иђош закључно са 01. јуном 2018.г. у укупном износу од 82.800,00 динара.
Ослобађањем обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Мали Иђош из става 1. овог члана Хеђи Иштван нема неизмирених
обавеза по овом основу према Општини Мали Иђош.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити оделењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију
и имовинско-правне послове Општине Мали Иђош ради спровођења.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу
Општине Мали Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-8/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011,
88/2013,105/2014, 104/2016-др.закон,108/2016, 113/2017 и 95/2018), на основу члана 10. став
2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32 став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 37. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној
06.08.2019. године донела је
ОДЛУКУ
о преносу права јавне својине на покретним стварима
општине Мали Иђош, без накнаде
у капитал Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша
Члан 1.
Преноси се право јавне својине на покретним стварима општине Мали Иђош без
накнаде, у капитал Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша, ул. Главна бр.
32 МБ:21165662, ПИБ:109346787, и то 3 (три) трактора „traktor YTO504“:
- „traktor YTO504“, број мотора: X16041881, број шасије: 41611806, год.
производње:2016, боја црвена, снага:36,8KW, запремина:3160ццм, тежина:2690,
- „traktor YTO504“, број мотора: X14142349, број шасије:41418655, година
производње:2016, боја црвена:, снага: 36,8KW, запремина:3160ццм, тежина:2690,
- „traktor YTO504“, број мотораX14087581, број шасије:41413980, година
производње:2018, боја црвена, снага:36,8KW,запремина:3160ццм, тежина:2690.
Члан 2.
О преносу права јавне својине на покретним стварима из члана 1. ове Одлуке у
капитал Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша закључиће се уговор.
За закључење уговора из става 1. овог члана овлашћује се Председник општине Мали
Иђош Марко Лазић.
Члан 3.
По закључењу уговора из члана 2. ове Одлуке општина Мали Иђош ће из своје
књиговодствене евиденције искњижити покретне ствари у јавној својини из члана 1. ове
Одлуке и предати Јавном предузећу „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша
отпреминице/рачуне бр. 02/19G04000079 од 29.07.2019.г, бр. 02/19G04000080 од
29.07.2019.г. и бр. 02/19G04000081 од 29.07.2019.г ради укњижбе у сопствену
књиговодствену евиденцију.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу
општине Мали Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-9/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
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На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 07/2019) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана
06.08.2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Споразум о братимљењу између локалних самоуправа општине
Солнечногорск из Русије и општине Мали Иђош из Србије.
II.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-36-10/2019-02
Иштван Сиђи, с.р.
Датум: 06.08.2019. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________
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