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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/2009,
73/2010,101/210101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и 103/2015)
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 12. став 1. тачка 3. Статута општине МалиИђош («Службени
лист општине Мали Иђош»,број 13/2008), а на предло Општинског већа, Скупштинa
општине Мали Иђош, на седници одржаној 05.02.2019. 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) мења се и гласи:
“Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за буџет),
састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
1.
2.
3.
4.
6.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
B.

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
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

Економска
класификација

у динарима

7+8

1,026,775,945

4+5

1,083,188,000

(7+8) - (4+5)

-56,412,055

62

0

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

-56,412,055

91

0

92

0

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

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

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u
dinarima

1

2

3

71

1,026,346,945.47
221,044,284.60

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE
NEFINANSIJSKE IMOVINE
1. Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
(osim samodoprinosa)
1.2. Samodoprinos
1.3. Porez na imovinu
1.4. Ostali poreski prihodi
2. Neporeski prihodi, u čemu:
- pojedine vrste naknada sa određenom namenom
(namenski prihodi)
- prihodi od prodaje dobara i usluga
3. Donacije
4. Transferi
5. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU

711
711180
713
74

731+732
733
8

113,271,000.00
25,125,000.00
71,323,284.60
8,450,000.00
68,088,167.66

737,214,493.21
1,083,188,000.00

56,412,055
0
0
56,412,055
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NEFINANSIJSKE IMOVINE
1. Tekući rashodi
1.1. Rashodi za zaposlene
1.2. Korišćenje roba i usluga
1.3. Otplata kamata
1.4. Subvencije
1.5. Socijalna zaštita iz budžeta
1.6. Ostali Rashodi, u čemu:
- sredstva rezervi 5.500.000,00
2. Transferi
3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211)
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine
2. Zaduživanje
2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora
2.2. Zaduživanje kod stranih kreditora
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3. Otplata duga
3.1. Otplata duga domaćim kreditorima
3.2. Odtplata duga stranim kreditorima
3.3. Otplata duga po garancijama
4. Nabavka finansijske imovine
NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA
(klasa 3, izvor finansiranja 13)
NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ
PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14)

4
41
42
44
45
47

Страна 3.

453,909,000.00
109,679,000.00
152,984,000.00
200,000.00
13,989,000.00
46,198,000.00

48+49

55,055,000.00
75,804,000.00
629,279,000.00

46
5
62

92
91
911
912
0
0

61
611
612
613
6211

0

3

56,412,054.53

3

2

1101-0001
1101-0002
1101-0003
1101-0004
1101-0005
1102

Опис

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

Одржавање гробаља и погребне
услуге
Прозводња и дистрибуције топлотне
енергије
Управљање и снабдевање водом за
пиће

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

32,678,000

6%

10,000,000

42,678,000

3.9%

6,868,000

1%

5,000,000

11,868,000

1.1%

5,060,000

1%

0

5,060,000

0.5%

16,250,000

3%

5,000,000

21,250,000

2.0%

2,500,000

0%

0

2,500,000

0.2%

2,000,000

0%

0

2,000,000

0.2%

61,275,000

12%

0

61,275,000

5.7%

18,700,000

4%

0

18,700,000

1.7%

7,900,000

2%

0

7,900,000

0.7%

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%

10,275,000

2%

0

10,275,000

0.9%
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1102-П1

1102-П2

1102-П3
1102-П4
1501

1501-0001
1501-0002
1501-0003
1502

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
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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%

Пројекат:Опрема за комуналну
делатност

5,000,000

1%

0

5,000,000

0.5%

Програм 3. Локални економски
развој

5,768,000

1%

0

5,768,000

0.5%

3,218,000

1%

0

3,218,000

0.3%

1,800,000

0%

0

1,800,000

0.2%

750,000

0%

0

750,000

0.1%
0.1%

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

15,990,000

3%

0

15,990,000

1.5%

0101

0101-0001

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

9,490,000

2%

0

9,490,000

0.9%

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

3,000,000

1%

0

3,000,000

0.3%

Уређење атарских путева и
отресишта

3,500,000

1%

0

3,500,000

0.3%

Програм 6. Заштита животне
средине

36,369,000

7%

509,520,000

545,889,000

50.4%

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%

0401-0003

Заштита природе

0401-0004

Управљање отпадним водама

0401-0005

Управљање комуналним отпадом

0401-0006

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

0101-П1
0401

0

0%

0

0

0.0%

1,000,000

0%

0

1,000,000

0.1%

0

0%

0

0

0.0%

6,089,000

1%

0

6,089,000

0.6%

8,280,000

2%

6,720,000

15,000,000

1.4%

12,000,000

2%

202,800,000

214,800,000

19.8%

8,000,000

2%

300,000,000

308,000,000

28.4%

Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

19,225,000

4%

2,000,000

21,225,000

2.0%

0701-0002

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

8,975,000

2%

2,000,000

10,975,000

1.0%

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

3,200,000

1%

0

3,200,000

0.3%

0401-П1

0401-П2

Пројекат: Изградња пречистача
отпадних вода за насеља општине
Мали Иђош

0401-П3

Пројекат: Изградња главног
колектора и секундарне
канализације у насељу Фекетић

0701
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0701-П3

Пројекат:Набавка возила за потребе
ПС у Малом Иђошу

1,550,000

0%

0

1,550,000

0.1%

0701-П4

Пројекат: Пројекат регулисања
саобраћаја у насељима општине
Мали Иђош

2,000,000

0%

0

2,000,000

0.2%

44,109,000

9%

0

44,109,000

4.1%

43,509,000

9%

0

43,509,000

4.0%

600,000

0%

0

600,000

0.1%

29,254,000

6%

10,540,000

39,794,000

3.7%

2001

2001-0001

2001-П1
2002

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

2002-0001

Функционисање основних школа

29,254,000

6%

5,000,000

34,254,000

3.2%

2002-П1

Пројекат:Реконструкција објекта
ОШ"Вук Караџић" Ловћенац

0

0%

5,540,000

5,540,000

0.5%

Програм 11. Социјална и дечја
заштита

54,688,000

11%

23,650,000

78,338,000

7.2%

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици
помоћи

10,000,000

2%

17,150,000

27,150,000

2.5%

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

0.7%

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

2.2%

0901-0007

Подршка старим лицима и/или
особама са инвалидитетом

10,788,000

2%

0

10,788,000

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

0.8%

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

5%

629,000

24,397,000

2.3%

0901

1801

1201

Програм 13. Развој културе и
информисања
1201-0001

Функционисање локалних установа
културе

6,268,000

1%

469,000

6,737,000

0.6%

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%

160,000

4,960,000

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

13,830,000

3%

13,000,000

26,830,000

2.5%

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

8,500,000

2%

0

8,500,000

0.8%

1301

1301-0001
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1301-0002

Подршка предшколском и школском
спорту

1301-0004

Функционисање локалних
спортских установа

1301-0005

1301-П1
0602

Број 3.

800,000

0%

0

800,000

0.1%

3,300,000

1%

0

3,300,000

0.3%

Спровођење омладинске политике

730,000

0%

0

730,000

0.1%

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

500,000

0%

13,000,000

13,500,000

1.2%

129,405,000

25%

2,195,000

131,600,000

12.1%

Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
0602-0001

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина

90,651,000

18%

2,000,000

92,651,000

8.6%

0602-0002

Функционисање месних заједница

16,927,000

3%

195,000

17,122,000

1.6%

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%

7,000,000

1%

0

7,000,000

0.6%

34,905,000

7%

0

34,905,000

3.2%

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%

511,354,000

100%

571,834,000

1,083,188,000

100.0%

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

УКУПНА
СРЕДСТВА

Структура
укупних јавних
средстава(%)

Средства из
осталих извора
финансирања

3

4

5.1

6=(3+5)

53,840,000

10.5%

600,000

0.1%

Породица и деца;

29,840,000

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

090

Социјална заштита некласификована на другом
месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

34,655,000

6.8%

0

34,655,000

3.2%

130

Опште услуге;

97,651,000

19.1%

2,000,000

99,651,000

9.2%

133

Остале опште услуге

5,065,000

1.0%

0

5,065,000

0.5%

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту;

35,325,000

6.9%

355,000

35,680,000

3.3%

200

ОДБРАНА

900,000

0.2%

0

900,000

0.1%

220

Цивилна одбрана

900,000

0.2%

0

900,000

0.1%

Функциje

Структура Извор 01 (%)

Приходи из
буџета - Извор 01

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

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност;

040

7

23,650,000

77,490,000

7.2%

0

600,000

0.1%

5.8%

4,000,000

33,840,000

3.1%

10,600,000

2.1%

17,150,000

27,750,000

2.6%

12,800,000

2.5%

2,500,000

15,300,000

1.4%

178,196,000

34.8%

2,355,000

180,551,000

16.7%

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 7.

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

3,362,000

0.7%

0

3,362,000

0.3%

330

Судови;

3,362,000

0.7%

0

3,362,000

0.3%

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

38,898,000

7.6%

2,300,000

41,198,000

3.8%

411

Општи економски и комерцијални послови

3,968,000

0.8%

0

3,968,000

0.4%

412

Општи послови по питању рада

1,800,000

0.4%

0

1,800,000

0.2%

421

Пољопривреда

15,990,000

3.1%

0

15,990,000

1.5%

451

Друмски саобраћај

15,250,000

3.0%

2,000,000

17,250,000

1.6%

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

42,669,000

8.3%

509,520,000

552,189,000

510

Управљање отпадом;

9,089,000

1.8%

0

9,089,000

0.8%

520

Управљање отпадним водама;

29,280,000

5.7%

509,520,000

538,800,000

49.7%

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

74,828,000

14.6%

10,000,000

84,828,000

7.8%

610

Стамбени развој;

4,500,000

0.9%

0

4,500,000

0.4%

620

Развој заједнице;

28,178,000

5.5%

10,000,000

38,178,000

3.5%

630

Водоснабдевање;

4,650,000

0.9%

0

4,650,000

0.4%

640

Улична расвета;

13,400,000

2.6%

0

13,400,000

1.2%

660

Послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту

24,100,000

4.7%

0

24,100,000

2.2%

700

ЗДРАВСТВО

9,100,000

1.8%

0

9,100,000

0.8%

721

Опште медицинске услуге

9,100,000

1.8%

0

9,100,000

0.8%

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

36,298,000

7.1%

13,469,000

49,767,000

4.6%

810

Услуге рекреације и спорта;

13,330,000

2.6%

13,000,000

26,330,000

2.4%

820

Услуге културе;

6,268,000

1.2%

469,000

6,737,000

0.6%

830

Услуге емитовања и штампања;

4,100,000

0.8%

0

4,100,000

0.4%

860

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

12,600,000

2.5%

0

12,600,000

1.2%

900

ОБРАЗОВАЊЕ

73,263,000

14.3%

10,540,000

83,803,000

7.7%

911

Предшколско образовање

44,059,000

8.6%

0

44,059,000

4.1%

912

Основно образовање

29,204,000

5.7%

10,540,000

39,744,000

3.7%

511,354,000

100.0%

571,834,000

1,083,188,000

УКУПНО

51.0%

100.0%

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

1.083.188.000,00 динара
1.083.188.000,00 динара“

Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
“Примања буџета општине у укупном износу од 1.083.188.000,00 динара
поврстана, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим износима:

Конто

1

2

300000
700000
710000
711000

300000
700000
710000
711000
711111
711121

711122

711123
711143
711145

711146

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
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари - по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске
управе
Порез на приход од пољопривреде и
шумарства, по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711148

Порез на приходе од непокретности, по
решењу Пореске управе

711161
711181
711190
713000
713121
713122
713311
713421

713422

713423

713424

714000

Службени лист општине Мали Иђош

713611
714000
714513
714514
714543
714547
714549
714552
714562

Порез на приходе од осигурања лица
Самодоприноси
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на земљиште,
акције и уделе) од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште,
акције и уделе) од правних лица
Порез на наслеђе и поклон по решењу
Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на
акцијама и другим хартијама од вредности,
по решењу Пореске
управе
Порез на пренос апсолутних права на
моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права у
осталим случајевима, по решењу Пореске
управе
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора финан.
буџ.
корисника

4

Број 3.
УКУПНА
СРЕДСТВА

Структура
укупних јавних
средстава %

Година 2019.

Класа/Категор
ија/Група

Страна 8.

5

6

7

56,412,054.53
454,941,945.47
221,044,284.60

571,834,000.00
0.00

56,412,054.53
1,026,775,945.47
221,044,284.60

5.2%
94.8%
20.4%

138,771,000.00

0.00

138,771,000.00

12.8%

92,696,000.00

92,696,000.00

8.6%

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%

500,000.00

500,000.00

0.0%

300,000.00

300,000.00

0.0%

50,000.00

50,000.00

0.0%

500,000.00

500,000.00

0.0%

50,000.00

50,000.00

0.0%

50,000.00
25,125,000.00
10,000,000.00
71,323,284.60

50,000.00
25,125,000.00
10,000,000.00
71,323,284.60

0.0%
2.3%
0.9%
6.6%

20,000,000.00

20,000,000.00

1.8%

30,008,000.00

30,008,000.00

2.8%

3,000,000.00

3,000,000.00

0.3%

13,065,284.60

13,065,284.60

1.2%

200,000.00

200,000.00

0.0%

5,000,000.00

5,000,000.00

0.5%

0.00

0.0%

50,000.00
8,450,000.00

0.0%
0.8%

5,500,000.00

5,500,000.00

0.5%

500,000.00

500,000.00

0.0%

500,000.00

500,000.00

0.0%

500,000.00

500,000.00

0.0%

1,000,000.00

1,000,000.00

0.1%

400,000.00

400,000.00

0.0%

50,000.00

50,000.00

0.0%

50,000.00
8,450,000.00

0.00

0.00

Број 3.
716000

Службени лист општине Мали Иђош
716000
716111

730000
732000

730000
732000
732140
732240

733000

733000
733141
733144
733151
733152
733154
733156
733157
733158
733252

740000
741000

740000
741000
741151
741511
741522
741534
741538

742000

742000

742155

742156
742251
742253
742255

742351

743000

743000
743324

743351

744000

744000
744151

ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа градова
Капиталне донације од међународних
организација у корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
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
Капитални наменски трансфери у ужем
смислу од АП Војводине у корист нивоа
општина
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета града од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у
депозит банака
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Приход од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у општинској
својини који користе општине и индиректни
корисници буџетских средстава
Приходи остварени по основу пружања
услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа општина
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
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

Година 2019.
2,500,000.00

Страна 9.
0.00

2,500,000.00
165,984,493.21
0.00

165,984,493.21

2,500,000.00

0.2%

2,500,000.00

0.2%

571,659,000.00
429,000.00

737,643,493.21
429,000.00

68.1%
0.0%

100,000.00

100,000.00

0.0%

329,000.00

329,000.00

0.0%

571,230,000.00

737,214,493.21

68.1%

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

3.5%

1,500,000.00

39,663,896.00

41,163,896.00

3.8%

8,500,000.00

14,705,528.83

23,205,528.83

2.1%

0.00

0.0%

104,058,559.00

5,490,000.00

109,548,559.00

10.1%

4,000,000.00

511,370,575.17

515,370,575.17

47.6%

67,913,167.66
50,831,982.79

175,000.00
0.00

68,088,167.66
50,831,982.79

6.3%
4.7%

2,800,000.00

2,800,000.00

0.3%

100,000.00

100,000.00

0.0%

39,431,982.79

39,431,982.79

3.6%

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%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.2%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.2%

3,000,000.00

3,000,000.00

0.3%

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%

10,368,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

Страна 10.
745000

Година 2019.
745000
745151
745152
7+8+9
3+7+8+9

Службени лист општине Мали Иђош

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
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број 3.

5,713,184.87

100,000.00

5,813,184.87

0.5%

5,613,184.87

100,000.00

5,713,184.87

0.5%

100,000.00

0.0%

100,000.00
454,941,945.47

571,834,000.00

1,026,775,945.47

94.8%

511,354,000.00

571,834,000.00

1,083,188,000.00

100.0%

3

4

5

6=(3+5)

Структура
укупних јавних
средстава(%)

УКУПНА
СРЕДСТВА

2

Средства из
осталих извора
финансирања

1

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Структура Извор 01 (%)

Екон.
клас.

Приходи из
буџета - Извор 01

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

7

400
410
411

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених

422,704,000
109,679,000
83,237,000

82.7%
21.4%
16.3%

31,205,000
0
0

453,909,000
109,679,000
83,237,000

41.9%
10.1%
7.7%

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

15,184,000

3.0%

0

15,184,000

1.4%

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене

3,100,000
3,938,000

0.6%
0.8%

0
0

3,100,000
3,938,000

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

150,429,000
57,831,000
3,102,000
54,510,000
4,869,000

29.4%
11.3%
0.6%
10.7%
1.0%

2,555,000
0
0
2,480,000
0

152,984,000
57,831,000
3,102,000
56,990,000
4,869,000

14.1%
5.3%
0.3%
5.3%
0.4%

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и
мат)

14,420,000

2.8%

0

14,420,000

1.3%

426
440
441
450

Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
СУБВЕНЦИЈЕ

15,697,000
200,000
200,000
13,989,000

3.1%
0.0%
0.0%
2.7%

75,000
0
0
0

15,772,000
200,000
200,000
13,989,000

1.5%
0.0%
0.0%
1.3%

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

7,900,000

1.5%

7,900,000

0.7%

4511

Текуће субвенцујејавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

3,064,000

0.6%

3,064,000

0.3%

3,025,000

0.6%

3,025,000

0.3%

0
70,804,000
50,944,000

0.0%
13.8%
10.0%

0
5,000,000
5,000,000

0
75,804,000
55,944,000

0.0%
7.0%
5.2%

9,100,000

1.8%

0

9,100,000

0.8%

10,760,000
25,048,000
25,048,000
47,055,000
38,870,000
3,985,000

2.1%
4.9%
4.9%
9.2%
7.6%
0.8%

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

10,760,000
46,198,000
46,198,000
49,555,000
41,370,000
3,985,000

1.0%
4.3%
4.3%
4.6%
3.8%
0.4%

3,000,000

0.6%

0

3,000,000

0.3%

1,200,000

0.2%

0

1,200,000

0.1%

4512
454
460
463
464
465
470
472
480
481
482
483
484

Капиталне субвенцујејавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
Остале донације, дотације и трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу
судова;
Накнаде штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода

0

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 11.

или других природних узрока

499
500
510
511
512
515

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
Средства резерве
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Нематеријална имовина

540
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште;

490

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

5,500,000

1.1%

0

5,500,000

0.5%

5,500,000
88,650,000
82,350,000
69,585,000
9,665,000
3,100,000

1.1%
17.3%
16.1%
13.6%
1.9%
0.6%

0
540,629,000
540,629,000
538,360,000
4,000
2,265,000

5,500,000
629,279,000
622,979,000
607,945,000
9,669,000
5,365,000

0.5%
58.1%
57.5%
56.1%
0.9%
0.5%

6,300,000
6,300,000

1.2%
1.2%

0
0

6,300,000
6,300,000

0.6%
0.6%

511,354,000

100.0%

571,834,000

1,083,188,000

100.0%

4

5

Извор финансирања

3

Економ. класиф.

Позиција

2

Функционална

Глава

1

Програмска класиф.

Раздео

Организа-циона
класиф.

Члан 6.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци, у износу од 1.083.188.000,00 динара, финансирани из свих
извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

6

7

##

1

411

##

2

412

##

3

415

##

4

416

##
##
##
##
##

5
6
7
7
8

421
422
423
423
426

##

9

465

##

10

481

1

2101

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

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

Приходи из
буџета (01)

Средства из
осталих
извора
финансирања

9

10

11= ( 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

10,306,000.00

10,306,000.00

0.00

10,306,000.00

10,306,000.00

Страна 12.

Година 2019.

01

160
11

416

160
160
160
160

12
13
14
15

421
422
423
426

160

16

465

411

111

18

412

111

19

415

111

20

416

111
111
111
111

21
22
23
24

421
422
423
426

111

25

465

10,306,000.00

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

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

10,306,000.00
0.00

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

01

2101-0002

10,306,000.00

100,000.00

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

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

Број 3.
0.00

100,000.00

01

2101

17

10,306,000.00

10,306,000.00

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

10,306,000.00

Свега за Раздео 1:
Програмска активност:
Функционисање
Скупштине
Изборна комисија
Функција: Извршни и
законодавни органи
Награде запосленима и
остали посебни расходи

2101-0001

160

Службени лист општине Мали Иђош
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета

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

Свега за Програм 16:

9,938,000.00

9,938,000.00

0.00

9,938,000.00

9,938,000.00
0.00

9,938,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
01

2101

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

9,938,000.00

Свега за Раздео 2:

9,938,000.00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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

3

Година 2019.

Извори финансирања за
Раздео 2:
Приходи из буџета

Страна 13.
9,938,000.00
0.00

9,938,000.00

5,560,000.00

5,560,000.00

998,000.00

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

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

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

0.00

10,294,000.00
10,294,000.00

10,294,000.00

10,294,000.00
0.00

10,294,000.00

10,294,000.00
0.00

10,294,000.00

Подршка раду извршних
органа власти и скупштине

2101-0003
111
111

35

411

111

36

412

111

37

415

111
111
111

38
39
40

421
422
426

111

41

465

01

01

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
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за

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

Страна 14.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

Раздео 3:
01

01

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

01

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

2,008,000.00

Свега за Раздео 4:

2,008,000.00

0602-0004
330
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
620

144
145
146

14,411,000.00

01

0602

42

14,411,000.00

Свега за Раздео 3:
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
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

4

330

Приходи из буџета

423
424
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

149

421

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова
Функција: Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Стални трошкови

14,411,000.00
0.00

14,411,000.00

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

158,000.00
210,000.00
6,500,000.00

2,008,000.00
0.00

2,008,000.00

2,008,000.00
0.00

2,008,000.00

5,000,000.00

158,000.00
210,000.00
11,500,000.00

6,868,000.00

6,868,000.00

2,008,000.00

6,868,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

11,868,000.00

1,270,000.00

1,270,000.00

165,000.00

165,000.00

50,000.00

50,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
620
620
620

150
151
152

422
423
426

620

153

465

620

154

482

620

155

511

01

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1101-0002:

Страна 15.
100,000.00
1,575,000.00
50,000.00

535,000.00

535,000.00

315,000.00

315,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

5,060,000.00

5,060,000.00

5,060,000.00

0.00

5,060,000.00

Управљање грађевинском
земљиштем
Функција: Развој заједнице

1101-0003
620
620

156

425

620
620

157
158

511
541

Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката

01
07

Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0003:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за програмску
активност 1101-0003:

2,250,000.00
12,000,000.00
2,000,000.00

2,250,000.00
5,000,000.00

16,250,000.00

16,250,000.00

17,000,000.00
2,000,000.00

16,250,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

21,250,000.00

Стамбена подршка
Функција: Стамбени развој

1101-0004
610
610

140

425

610

141

511

Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1101-0004:

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

Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда
Функција: Стамбени развој

1101-0005
610
610

142

425

610

143

511

Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката

01

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
Програмску активност
1101-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 1101-0005:

01
07

1102

Година 2019.
100,000.00
1,575,000.00
50,000.00

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

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

32,678,000.00

32,678,000.00

2,000,000.00

32,678,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

42,678,000.00

Страна 16.
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Број 3.

Иђош
1102-0001
640
640

162

421

640

163

425

640

164

511

01

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

481
481

126

421

Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца
Функција: Истраживање и
развој-Општи економски и
комерцијални послови и
послови по питању рада
Стални трошкови

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

900,000.00

0.00

3,300,000.00

900,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

01

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

1102-0006

660
660

166

421

01

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

1102-П2

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
Свега за пројекат 1102-П1:
Пројекат: Израда,
опремање и повезивање
бунара БФ-4А/17 на
изворишти водовода у

Година 2019.
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900,000.00

900,000.00

900,000.00

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

500,000.00
0.00

0.00

0.00

500,000.00

Страна 18.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош
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насељу Фекетић

630
630

161

Функција: Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти

511

01
07

1102-П3

660

660

168

541

01

1102-П4

660
660

168.1

512

01

01
07

Извори финансирања за
Пројекат 1102-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за пројекат 1102-П2:
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

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

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

5,000,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 1102-П4:
Приходи из буџета

5,000,000.00

Свега за пројекат 1102-П4:

5,000,000.00

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0001

Програмска активност:
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

0.00

0.00

500,000.00

4,300,000.00

4,300,000.00
4,300,000.00

Извори финансирања за
Програм 2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програм 2:

0.00

4,300,000.00

Свега за пројекат 1102-П3:

1501

4,300,000.00
0.00

5,000,000.00

5,000,000.00
0.00

49,350,000.00

49,350,000.00

4,300,000.00

5,000,000.00

49,350,000.00
0.00

0.00

0.00

49,350,000.00

Функција: Општи економски
и комерцијални послови

411
411

107

423

411

108

465

01

Услуге по уговору
Остале донације, дотације и
трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 1501-0001:

2,850,000.00

2,850,000.00

368,000.00

368,000.00

3,218,000.00

3,218,000.00

3,218,000.00

0.00

3,218,000.00

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

1501-0002
412
412

500,000.00

110

423

Услуге по уговору

1,000,000.00

1,000,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
412

111

451

01

1501-0003

411

411

109

451

01

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

01
07

01
07

0101-0002
421
421
421

117
118

423
451

Година 2019.
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800,000.00

800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

750,000.00

750,000.00

Свега за Програм 3:

5,768,000.00

Програмска активност:
Мере подршке руралном
развоју
Функција: Пољопривреда
Услуге по уговору
Субвенције за пољопривреду
Извори финансирања за
Програмску активност

750,000.00

750,000.00

5,768,000.00

Свега за Програмску
активност 0101-0001:
Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програм 5:

1,800,000.00

0.00

Извори финансирања за
Програм 3:
Приходи из буџета

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
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
0101-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти

0.00

750,000.00
0.00

750,000.00

5,768,000.00
0.00

5,768,000.00

3,850,000.00
1,000,000.00
600,000.00

3,850,000.00
1,000,000.00
600,000.00

700,000.00

700,000.00

3,340,000.00

3,340,000.00

9,490,000.00

9,490,000.00

9,490,000.00
0.00

0.00

0.00

9,490,000.00

9,490,000.00

9,490,000.00

500,000.00
2,500,000.00

9,490,000.00
0.00

0.00

0.00

9,490,000.00

500,000.00
2,500,000.00

Страна 20.

Година 2019.
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Број 3.

0101-0002:
01

119

511

01
07

01

0701

0701-0002

451
##

120

423

01
07

0701-0004
451
##

121

3,000,000.00

Свега за Програмску
активност 0101-0002:

3,000,000.00

Пројекат: Уређење
атарских путева и
отресишта
Функција: Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти

0101-П1
421
421

Приходи из буџета

423

01

Извори финансирања за
Пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за пројекат 0101-П1:

451

122

511

01
07

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00
0.00

0.00

0.00

3,500,000.00

15,990,000.00

Свега за Програм 5:

15,990,000.00

0.00

15,990,000.00

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

15,990,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

7,000,000.00

Свега за Програмску
активност 0701-0002:

5,000,000.00

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

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Пројекат: Изградња
саобраћајница у улицама
Функција: Друмски
саобраћај
Зграде и грађевински објекти

451

0.00

Извори финансирања за
Програм 5:
Приходи из буџета

Свега за Програмску
активност 0701-0004:

0701-П1

3,000,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за пројекат 0701-П1:

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

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
0701-П2
451
451

123

423

01

0701-П4

451
451

125

511

01

0701-П3
451
451

124

512

01

01
07

2002

2002-0001
912
##

186

463

01
07

912
##

187

3,200,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П2:
Приходи из буџета

3,200,000.00

Свега за пројекат 0701-П2:

3,200,000.00

Пројекат: Пројекат
регулисања саобраћаја у
насељима општине Мали
Иђош
Функција: Друмски
саобраћај
Зграде и грађевински објекти

2,000,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 0701-П4:
Приходи из буџета

2,000,000.00

Свега за пројекат 0701-П4:

2,000,000.00

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

1,550,000.00

Свега за пројекат 0701-П3:

1,550,000.00

Извори финансирања за
Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програм 7:
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:
Пројекат:Реконструкција
објекта ОШ"Вук Караџић"
Ловћенац
Функција: Основно
образовање
Зграде и грађевински објекти

2002-П1

511

07

Година 2019.

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

Извори финансирања за
Пројекат 2002-П1:
Трансфери од других нивоа
власти

Страна 21.

3,200,000.00

3,200,000.00
0.00

3,200,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00
0.00

1,550,000.00

2,000,000.00

1,550,000.00

1,550,000.00
0.00

15,250,000.00

1,550,000.00

15,250,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

15,250,000.00

2,000,000.00

17,250,000.00

29,204,000.00

5,000,000.00

34,204,000.00

29,204,000.00

29,204,000.00

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

Страна 22.
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Службени лист општине Мали Иђош
Свега за пројекат 2002-П1:

01
07

0901

0901-0001

070
070

55

463

070

56

472

01
07

0901-0002

070
070

57

463

070

58

472

01

0901-0003
090
090

59

481

01
07

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
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0901-0002:
Програмска активност:
Дневне услуге у заједници
Функција: Социјална
заштита некласификована
на другом месту
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програмску
активност 0901-0003:

0901-0004

090
090

60

463

Програмска активност:
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне
услуге
Функција: Социјална
заштита некласификована
на другом месту
Трансфери осталим нивоима
власти

0.00

Број 3.

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

5,540,000.00

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

300,000.00

300,000.00

300,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

0.00

600,000.00

5,300,000.00

2,500,000.00

7,800,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

7,800,000.00

5,300,000.00

5,300,000.00

4,500,000.00

5,300,000.00

4,500,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

01

0901-0005

090
090

61

481

01

0901-0006
040
040

51

463

040

52

472

01
07

0901-0007
040
040

53

463

040

54

472

01

0901-0008
010
010

49

463

010

50

481

01

01
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Страна 23.

Извори финансирања за
Програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0901-0004:

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
Свега за програмску
активност 0901-0006:
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:
Извори финансирања за
Програм 11:
Приходи из буџета

4,500,000.00

3,000,000.00

4,500,000.00
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

19,900,000.00

15,900,000.00

19,900,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00

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

53,840,000.00

0.00

600,000.00

53,840,000.00
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07

1801

1801-0001

721
721

169

464

01

1801-0002
721
721

170

464

01

1801-0003
721
721

171

464

01

01
07

1201

1201-0002

860
860

184

481

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

53,840,000.00

Број 3.

23,650,000.00

23,650,000.00

23,650,000.00

77,490,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

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

8,600,000.00

200,000.00

9,100,000.00
0.00

0.00

0.00

9,100,000.00

8,600,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
01

1201-0003

860
860

185

481

01

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

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:
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.

Страна 25.

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

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

0.00

200,000.00

16,700,000.00
0.00

16,700,000.00

Страна 26.
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1301

1301-0001

810
810

172

481

01

1301-0002
810
810

173

481

01

1301-0004
810
810

174

481

01

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:
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 3.

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

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

Службени лист општине Мали Иђош
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:

179

511

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 културуфудбалски стадион
Функција: Услуге рекреације
и спорта
Зграде и грађевински објекти

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

500,000.00

13,000,000.00

13,500,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
01
07

01
07

0602-0001

130
64

411

##

65

412

##

66

414

##

67

415

##

68

416

##
##
##
##

69
70
71
72

421
422
423
424

##

73

425

##
130

74
75

426
441

##

76

465

##

77

482

##

78

483

##

79

484

##
##
##

80
81
82

511
512
515

01
07

0602-0005
330
##

99

411

##

100

412

##

101

414

##

102

415

Извори финансирања за
Програм 14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програм 14:
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

0602

##

Извори финансирања за
Пројекат 1301-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Пројекат 1301-П1:

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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:
Програмска активност:
Омбудсман
Функција: Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за

Година 2019.

Страна 27.

500,000.00

500,000.00

500,000.00

13,000,000.00

13,000,000.00

13,000,000.00

13,500,000.00

13,330,000.00

13,330,000.00

13,330,000.00
13,000,000.00

13,000,000.00

13,000,000.00

26,330,000.00

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

13,351,000.00
700,000.00
10,050,000.00
200,000.00

13,351,000.00
700,000.00
10,050,000.00
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
2,500,000.00
3,000,000.00

1,500,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00

2,000,000.00

90,651,000.00

90,651,000.00

90,651,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

92,651,000.00

450,000.00

450,000.00

124,000.00

124,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

250,000.00

Страна 28.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

запослене
##
##
##

103
104
105

421
422
423

##

106

465

01

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале донације, дотације и
трансфери
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0005:
Приходи из буџета
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

0602-0007

133
133

93

481

01

0602-0009
112
112

62

499

01

0602-0010
112

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:
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:
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:
Програмска активност:
Стална буџетска резерва
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту

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

1,354,000.00

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

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
112

63

499

01

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

01
07

5

Средства резерве
Извори финансирања за
Програмску активност
0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 0602-0010:
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:

Година 2019.

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

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

Пројекат:Изолација зграда
Општинске управе са
мењањем столарије
Функција: Опште јавне
услуге
Зграде и грађевински објекти

7,000,000.00

Извори финансирања за
Пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета

7,000,000.00

Свега за Пројекат 0602-П1:

7,000,000.00

Извори финансирања за
Програм 15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Програм 15:

Страна 29.

2,500,000.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00
0.00

110,470,000.00

110,470,000.00

900,000.00

7,000,000.00

110,470,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

112,470,000.00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

4
0602
0602-0002

160
160

228

411

160

229

412

160

230

414

160
160
160
160

231
232
233
234

421
422
423
424

160

235

425

160

236

426

160

237

465

160

238

482

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
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

6,682,000.00

6,682,000.00

1,195,000.00

1,195,000.00

100,000.00

100,000.00

2,182,000.00
270,000.00
2,678,000.00
270,000.00

2,182,000.00
270,000.00
2,798,000.00
270,000.00

120,000.00

1,210,000.00
1,275,000.00

1,210,000.00
75,000.00

1,350,000.00

800,000.00

800,000.00

20,000.00

20,000.00

Страна 30.

Година 2019.
160

239

512

01
07
08

01
06
07
08

0701-0002

160
160

240

423

160

242

425

160
160

243
241

426
424

01

Службени лист општине Мали Иђош
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

160
160
160

246
245

423
421

160

247

425

160

248

426

01

Програмска активност:
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
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

Број 3.

245,000.00

245,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00
120,000.00

120,000.00

75,000.00

75,000.00

195,000.00

17,122,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00

16,927,000.00
0.00

0.00

120,000.00

120,000.00

75,000.00

75,000.00

195,000.00

17,122,000.00

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

848,000.00

848,000.00

848,000.00

848,000.00

848,000.00

0.00

848,000.00

650,000.00
2,855,000.00

650,000.00
2,855,000.00

1,320,000.00

1,320,000.00

475,000.00

5,300,000.00

5,300,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

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

1301-0001

160
160

257

423

160

258

481

01

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
175,000.00
650,000.00

500,000.00
2,900,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

6,625,000.00

6,625,000.00

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

259

463

0.00

5,300,000.00

650,000.00

6,625,000.00

0.00

210,000.00

160,000.00

6,625,000.00

370,000.00

350,000.00

350,000.00

240,000.00

240,000.00

800,000.00

800,000.00

Донације од међународних
организација

160,000.00

160,000.00

160,000.00

960,000.00

Свега за Програмску
активност 1201-0003:

800,000.00

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

155,000.00

155,000.00

345,000.00

345,000.00

500,000.00

500,000.00

Свега за Програмску
активност 1301-0001:

2001-0001

Страна 31.

5,300,000.00

Свега за Програмску
активност 1102-0008:

1201-0003

Година 2019.

Свега за Програмску
активност 1102-0001:

Програмска активност:
Функционисање и
остваривање
предшколског васпитања и
образовања
Функција: Опште јавне
услуге некласификоване на
другом месту
Текући трансфери осталим
нивоима власти

500,000.00

50,000.00

0.00

500,000.00

50,000.00

Страна 32.

Година 2019.

01

Службени лист општине Мали Иђош
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

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 3.

35,075,000.00

50,000.00

35,075,000.00
160,000.00

160,000.00

120,000.00

120,000.00

75,000.00

75,000.00

355,000.00

35,430,000.00

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5
0401
0401-0001

560
560

136

423

01

0401-0002
530
530
530

134
135

423
424

01

0401-0004

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

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

Свега за Програмску
активност 0401-0001:

500,000.00

Програмска активност:
Праћење квалитета
елемената животне средине
Функција: Смањење
загађености
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмски активност
0401-0002:
Приходи из буџета

200,000.00
300,000.00

200,000.00
300,000.00

500,000.00

500,000.00

Свега за Програмску
активност 0401-0002:

500,000.00

Програмска активност:
Управљање опадним
водама

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
520
##
##

129
130

423
424

01

0401-0006

510

510

127

4511

510

127

4512

01

520
131

511

01
07

520
132

511

01
07

0401-П3

520
520

133

511

Извори финансирања за
Пројекат 0401-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Пројекат 0401-П1:
Пројекат: Изградња
пречистача отпадних вода
за насеља општине Мали
Иђош
Функција: Управљање
отпадним водама
Зграде и грађевински објекти

0401-П2

520

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

0401-П1

520

Функција: Управљање
отпадним водама
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
Програмску активност
0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за Програмску
активност 0401-0004:

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

Година 2019.
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600,000.00
400,000.00

600,000.00
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

8,280,000.00

6,720,000.00

15,000,000.00

8,280,000.00

8,280,000.00
6,720,000.00

6,720,000.00

8,280,000.00

6,720,000.00

15,000,000.00

12,000,000.00

202,800,000.00

214,800,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00
202,800,000.00

202,800,000.00

12,000,000.00

202,800,000.00

214,800,000.00

8,000,000.00

300,000,000.00

308,000,000.00

Страна 34.
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01
07

01
07

01
07

5

3
1502
1502-0001
473
##
##
##
##

218
219
220
221

421
422
423
426

##

222

465

##

223

511

01
07

1502-0002
473
473
473
473
473

224
225
226
227

421
422
423
426

01
07

01
07

01
07

Службени лист општине Мали Иђош
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Пројекат 0401-П3:

8,000,000.00

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:

36,369,000.00

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
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

8,000,000.00

36,369,000.00

Број 3.
8,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

308,000,000.00

509,520,000.00

509,520,000.00

509,520,000.00

545,889,000.00

509,520,000.00

509,520,000.00

509,520,000.00

545,889,000.00

36,369,000.00

36,369,000.00

36,369,000.00

36,369,000.00

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
300,000.00

10,000.00
300,000.00

600,000.00

600,000.00

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

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

390,000.00

390,000.00

390,000.00

0.00

990,000.00

990,000.00

390,000.00

990,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000.00

1,290,000.00

300,000.00

990,000.00
300,000.00

990,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
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власти
Свега за Главу 5.4:

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
820
820

215
216
217

511
512
515

01
04
06
07
08

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

04
06
07
08

01
04
06
07

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
3,441,000.00
100,000.00

Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти

200,000.00

100,000.00

100,000.00

195,000.00

195,000.00

128,000.00

128,000.00

5,000.00
190,000.00
100,000.00

4,000.00
265,000.00

6,268,000.00

6,268,000.00

6,268,000.00

5,000.00
194,000.00
365,000.00

6,268,000.00
100,000.00

100,000.00

169,000.00

169,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

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 Програм 13:
Извори финансирања за
Главу 5.5:
Приходи из буџета

1,290,000.00

1,120,000.00

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

Извори финансирања за
Програм 13:
Приходи из буџета

300,000.00

1,120,000.00

Сопствени приходи
буџетских корисника

Свега за програмску
активност 1201-0001:

01

990,000.00

6,268,000.00
100,000.00

100,000.00

169,000.00

169,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

469,000.00

6,737,000.00

6,268,000.00

6,268,000.00
100,000.00

100,000.00

169,000.00

169,000.00

100,000.00

100,000.00

Страна 36.
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08

5

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

2001

2001-0001

911
##

188

411

##

189

412

##

190

414

911

191

415

##

192

416

##
##
##
##

193
194
195
196

421
422
423
424

##

197

425

##

198

426

##

199

465

##

200

482

##
##

201
202

511
512

Службени лист општине Мали Иђош
Донације од невладиних
организација и појединаца
Свега за Главу 5.5:

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
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
Програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску
активност 2001-0001:
Пројекат: Гасификација
објеката ПУ "Петар Пан" у
Малом Иђошу и Ловћенцу
Функција: Предшколско
образовање
Зграде и грађевински објекти

2001-П1
911
911

203

511

01
07

Извори финансирања за
Пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа
власти
Свега за Пројекат 2001-П1:

6,268,000.00

100,000.00

100,000.00

469,000.00

6,737,000.00

25,100,000.00

25,100,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

300,000.00

300,000.00

730,000.00

730,000.00

205,000.00

205,000.00

4,200,000.00
125,000.00
1,320,000.00
179,000.00

4,200,000.00
125,000.00
1,320,000.00
179,000.00

590,000.00

590,000.00

2,580,000.00

2,580,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

450,000.00

450,000.00

500,000.00
180,000.00

500,000.00
180,000.00

43,459,000.00

43,459,000.00

43,459,000.00

0.00

43,459,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

01

Извори финансирања за
Програм 8:
Приходи из буџета

01

Свега за Програм 8:
Извори финансирања за
Главу 5.6:
Приходи из буџета

44,059,000.00

Свега за Главу 5.6:

44,059,000.00

Извори финансирања за

Број 3.

0.00

0.00

0.00

600,000.00

44,059,000.00
44,059,000.00

44,059,000.00
0.00

44,059,000.00

44,059,000.00
0.00

44,059,000.00

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош
01
04
06
07
08

Раздео 5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Свега за раздео 4:

01
04
06
07
08

Извори финансирања за
Разделе 1,2,3,4 и 5.
Приходи из буџета
Сопствени приходи
буџетских корисника
Донације од међународних
организација
Трансфери од других нивоа
власти
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Свега за Разделе 1,2,3 и 4:

Година 2019.
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474,441,000.00

474,441,000.00

474,441,000.00
100,000.00

100,000.00

329,000.00

329,000.00

571,230,000.00

571,230,000.00

175,000.00

175,000.00

571,834,000.00

1,046,275,000.00

511,354,000.00

511,354,000.00

511,354,000.00
100,000.00

100,000.00

329,000.00

329,000.00

571,230,000.00

571,230,000.00

175,000.00

175,000.00

571,834,000.00

1,083,188,000.00

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
Број: 06-2-1/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

13.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.
изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана
64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и
члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16)
Скупштина општине на седници одржаној дана 05.02.2019. године, донела је:
ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ
ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Мали Иђош које се
финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2019.
години.

Страна 38.
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Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2019. годину, у
висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским
трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима
за 2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за 2019. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених у Програму 11: Социјална и дечја заштита Одлуке о буџету
(„Сл. Лист општине Мали Иђош“ бр 42/2017 ) које се финансирају из наменског трансфера у укупном
износу од 10.400.000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из
средстава наменског трансфера за 2018. годину

Укупан износ
по услузи из
средстава
наменског
трасфера за
2019. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених
извора -прихода

1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући

2,500,000.00

5,300,000.00

3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште

600,000.00

8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно

2,500,000.00

5,900,000.00

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2019.
годину

Укупан износ по
услузи из
средстава
наменског
трасфера за
2019. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених
извора -прихода

1) Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

4,500,000.00

Укупно

4,500,000.00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга
социјалне заштите за 2019. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној
заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Мали
Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-2/2019-02
Председник Скупштине општине
Дана: 05.02.2019. године
Сиђи Иштван, с.р.
МАЛИ ИЂОШ
____________________ . ___________________

14.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 39.

На основу члана 7., 11., 17. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени
гласник,,, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став
1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,, бр. 129/07, 83/2014 –
др.закон), и члана 31. став 1. тачка 3. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 –пречишћен текст), Скупштина општине Мали Иђош на
седници одржаној дана 05.02.2019. године доноси
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Тарифни број 1. Локалних комуналних такси на територији општине Мали Иђош, која
је саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Мали Иђош
( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.40 /2016, 42/2017), додаје се седми став који гласи:
« Обавеза из тарифног броја 1. се не наплаћује у 2017 и 2018.години.»
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
листу општине Мали Иђош,,, а примењиваће се од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-3/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош

,,Службеном

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ___________________

15.

На основу члана 33. став 1. тачка 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник Републике Србије", број: 88/2011 и 104/16), члана 20. тачке 5, 26. и 35. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број: 129/2007), на основу
члана 31. став 1. тачка 7. Статута oпштине Мали Иђош ("Службени лист oпштине Мали
Иђош", број: 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош, на
седници, одржаној дана 05.02.2019.године, донела је

О Д Л У К У
О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Страна 40.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

Овом Одлуком се у складу са законом уређују услови и начин обављања јавног
превоза путника на територији општине Мали Иђош.
Члан 2
На територији општине Мали Иђош може се обављати јавни превоз путника као
линијски и ванлинијски превоз.
Члан 3
Линијски превоз путника може се обављати као:
1. Градски превоз путника, који се врши на територији општине Мали Иђош градским
аутобусом на линијама до 10 километара у складу са условима из закона и на начин утврђен
овом Одлуком,
2. Међумесни превоз путника који се обавља аутобусима у складу са законом и
утврђеним општим условима превоза.
Члан 4
Ванлинијски превоз путника на територији општине Мали Иђош врши се у складу са
законом и на основу писменог уговора закљученог између превозника и корисника превоза ,
и у складу са одредбама ове Одлуке.

Члан 5
Аутобуска стајалишта одређена овом Одлуком која се могу користити за јавни превоз
путника морају имати посебне ознаке и изграђену, означену површину за заустављање
аутобуса, извод из реда вожње и испуњавати друге законом и на основу закона прописане
услове.
Извод из реда вожње на аутобуском стајалишту из става 1. Овог члана дуан је
поставити превозник.

2. ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Члан 6.
Линијски превоз путника градског превоза на територији општине Мали Иђош може
обављати предузеће или друго правно лице које испуњава законом прописане услове за
обављање превоза и ако има регистрован и оверен ред вожње и оверен доказ о исправности
возила.

Члан 7.

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоу путника градског превоза и
међумесног превоза на територији општине Мали Иђош врши општински орган управе
надлежан за комуналне послове.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 41.

Члан 8.
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње из члана 7. Подноси се најкасније 15 дана пре
почињања превоза у текућој години.
Уз писмени захтев превозник је дужан приложити:
-

извод из регистра о вршењу делатности јавног линијског превоза,
ред вожње у 3 примерка, који садржи: време отпочињања превоза,
назив линије и број полазака на линији, стајалишта, време полазака из реда вожње и трајање
реда вожње.

Члан 9.

Општински орган управе надлежан за регистрацију и оверу реда вожње региструје и оверава
ред вожње у року од 8 дана од дана пријема захтева.
Овера реда вожње врши се са роком вађења за текућу календарску годину.
Ред вожње се оверава потписом службеног лица и печатом надлежног органа са назнаком да
је ред вожње под датим бројем уписан у регистар оверених редова вожње за линијски превоз
путника градским и међумесним превозом који се води код надлежног општинског органа
управе Мали Иђош.

Члан 10.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
У току важења реда вожње линијски превоз се може обуставити или изменити у случајевима
предвиђеним законом.
О обустави или или измени реда вожње превозник је дужан писмено обавестити орган
надлежан за регистрацију и оверу реда вожње пре почетка обуставе.
Одјаву реда вожње односно поласка из регистрованог реда вожње превозник је дужан
писмено пријавити општинском органу надлежном за регистрацију и оверу реда вожње
најкасније 30 дана од престанка обављања линијског превоза.

Члан 11.

Регистар оверених редова вожње за линијски превоз путника градским и међумесним
превозом на територији општине Мали Иђош садржи: редни број, назив превозника, податке
из овереног реда вожње и све промене које се односе на ред вожње (привремена обустава,
измене, брисање из регистра, одјава реда вожње и др.)

Члан 12.

Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу на територији општине
Мали Иђош врши се на аутобуској станици и аутобуским стајалиштима који су унети у ред
вожње.

Члан 13.

Страна 42.
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Број 3.

За линијски превоз путника градским и међумесним превозом одређују се стајалишта:
Мали Иђош – поље
Мали Иђош - центар
Мали Иђош - Грађамонт
Мали Иђош – Тополски пут
Ловћенац - центар
Ловћенац – Млин
Фекетић – центар
Фекетић – Вашариште
Фекетић – Мотел Јелен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Члан 14.

Ванлинијски превоз путника на територији општине Мали Иђош може да обавља
предузеће коме Скупштина општине повери обављање тог превоза и које испуњава
услове за обављање јавног превоза путника.

Члан 15.

Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима
која су утврђена уговором закљушеним између превозника и корисника превоза.

Члан 16.

Уванлинијском превозу путника на територији општине Мали Иђош могу се користити
стајалишта из члана 13 ове Одлуке под условом да се тиме не омета линијски превоз
путника.

4. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 17.

Предузећа, друга правна лица, предузетници и грађани који у смислу Закона о превозу у
друмском саобраћају врше превоз за сопствене потребе, не могу у обављању тог превоза
користити стајалишта из члана 13 ове Одлуке.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 43.

5. НАДЗОР

Члан 18.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши општински орган управе надлежан за комуналне
послове.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална
инспекција.
Члан 19.
Увршењу инспекцијског надзора комунални инспектор контролише да ли се јавни превоз
путника на територији општине Мали Иђош обавља на начин утврђен овом Одлуком и у
складу са одредбама ове Одлуке, наређује извршабање прописаних обавеза, изриче и
наплаћује новчане казне на лицу места , покреће прекршајни поступак и предузима друге
мере за које је овлашћен.
Упредузимању других мера комунални инспектор је дужан сарађивати са републичким
инспектором за друмски саобраћај.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

6.

Члан 20.
Новчаном казном од 5.000,00 – 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице ако:
1.
2.
3.
4.
5.

Отпочне обављање линијског превоза путника без
регистрованог и овереног реда вожње ( члан 7 ове Одлуке),
У току важења регистрованог и овереног реда вожње поступи
супротно одредбама ( члан 10 ове Одлуке),
Врши укрцавање и искрцавање путника у линијском превозу
на местима која нису предвиђена за стајалишта у овој Одлуци ( члан 13 ове Одлуке),
Отпочне и врши ванлинијски превоз путника а да му обављање
тог превоза није поверено од стране Скупштине општине ( члан 14 ове Одлуке),
У обављању ванлинијског превоза путника у коришћењу
стајалишта омета линијски превоз путника ( члан 17 ове Одлуке)

За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00-20.000,00 динара.

6.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.

Ова одлука се објављује у ,, Службеном листу општине Мали Иђош,, а ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања.

Страна 44.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-4/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош

Број 3.

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ___________________

16.
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 и 24/2018), члана 3. ст.1. тачка 7., („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон) и
члана 31 став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Сл. лист Општине Мали Иђош“, бр.
13/2008-пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној
дана 05.02.2019.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.
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.
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Члан 4.
Одржавање, управљање и контрола јавних паркиралишта као комунална делатност
јавних паркиралишта, поверена је надлежној служби Општине 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.

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,
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- 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.
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:
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- 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.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-5/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ___________________

17.
На основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник
Републике Србије", број: 88/2011), члана 20. тачке 5, 26. и 35. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број: 129/2007), члана 31. став 1. тачка 7. Статута
oпштине Мали Иђош ("Службени лист oпштине Мали Иђош", број: 13/2008 – пречишћен
текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош, на седници, одржаној дана 05.02.2019.
године, донела је
О Д Л У К У О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се у циљу коришћења, чувања и одржавања комунаних објеката
заједничке комуналне потрошње, одржавања чистоће, заштите животне средине и уређења
насеља прописују општи услови уређивања насеља, комунални ред и мере за њихово
спровођење (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Комуналним редом у смислу ове Одлуке сматра се:
1. Опште уређење које обухвата постављање, одржавање и заштита урбаног мобилијара,
2. Одржавање чистоће на јавним површинама,
3. Уређење и одржавање зеленила и зелених површина,
4. Уклањање снега и леда,
5. Раскопавање и довођење раскопаних или на други начин оштећених јавних површина и
објеката у исправно стање,
6. Одређивање назива улица и тргова и обележавање зграда бројевима,
7. Плакатирање,
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8. Држање домаћих животиња.
Члан 3.
Јавне површине у смислу ове Одлуке су:
1. Коловози, тротоари, колски прилази, пешачке и бициклистичке стазе, тргови, степеништа
која повезују површине јавног саобраћаја, мостови,
2. Улични травњаци, зелене површине између тротоара и пута, површине између и око
зграда које нису приведене намени, јавна дечија игралишта,
3. Паркиралишта,
4. Паркови,
5. Гробља,
6. Аутобуске станице,
7. Бензинске станице,
8. Пијаце,
9. Спортски и забавни терени.
10. Неизграђено грађевинско земљиште у државној својини.
Члан 4.
Комунални објекти и уређаји (урбани мобилијар) на јавним површинама су:
1. Објекти за снабдевање водом, јавне чесме,
2. Бунари,
3. Објекти и уређаји за снабдевање природним гасом,
4. Поклопци на отворима шахтова и сливничке решетке,
5. Објекти јавне расвете и објекти и уређаји електроенергетске дистрибутивне и преносне
мреже,
6. Поштански сандучићи, телефонске говорнице,
7. Саобраћајни знакови, семафори,
8. Заштитне ограде,
9. Жардињере, клупе, дечја игралишта
10. Табле са картом насеља, са називима улица и кућним бројевима са картом насеља,
11. Посуде за смеће и корпе за отпатке,
12. Огласни стубови.
II ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 5.
О одржавању јавних површина, комуналних и других објеката и уређаја на јавним
површинама у уредном, чистом и исправном стању стара се јавно комунално предузеће, као
и друга правна лица, предузетници и физичка лица чија је дужност да се старају о тим
објектима.
Члан 6.
Није дозвољено:
- прљање или оштећење и остављање ствари, других предмета и разног отпада на јавним
површинама из члана 3. Одлуке,
- оштећење и прљање комуналних и других објеката и уређаја,
- писање и цртање по комуналним и другим објектима и уређајима,
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- неовлашћено уклањање, премештање и постављање комуналних и других објеката и
уређаја, без одобрења надлежног органа и спречавање постављања тих објеката.
III ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
Члан 7.
Одобрење за постављање комуналних и других објеката и уређаја на јавну површину
издаје Одељење задужено за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту
животне средине, комунално-стамбене послове (у даљем тексту: Одељење) на начин и по
поступку утврђен посебним законом који регулише област издавања одобрења за градњу и
Одлуком о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР
Члан 8.
Клупе се постављају на јавној површини у сладу са програмом надлежној јавног
предузећа које се стара о њиховом одржавању.
Предузеће које поставља клупе дужно је да их одржава у исправном и уредном
стању.
Члан 9.
Поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице постављају се на јавним
површинама у складу са распоредом места које предлаже предузеће у чијој је надлежности
њихово постављање уз сагласност Општинске управе.
Предузеће из става 1.овог члана дужно је да поштанске сандучиће и јавне телефонске
говорнице одржава у исправном и уредном стању.
Члан 10.
Украсне жардињере се постављају у пешачким зонама и на другим локацијама које утврди
јавно предузеће. Стубови, кугле ограде и друге врсте запрека на јавним површинама се
постављају такође на локацијама које одреди јавно предузеће.
Члан 11.
Техничка документација којом се одређују димензије, изглед ,примењени материјали
и начин везивања за конструкцију на јавној поврини или површину видљиву са јавне
површине урбане опреме из чланова 8. 9. и 10. ове Одлуке коју поставља у складу са
програмским и другим актима јавног предузећа утврђује комунална инспекција на који се
прибавља сагласност Општинског већа.
IV ЧИСТОЋА
Члан 12.
Ради заштите чистоће извођачи грађевинских радова дужни су:
1. Да чисте јавне површине испред градилишта докле допире растурање површине и
грађевинског материјала,
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2. Да квасе растресити материјал за време рушења и транспорта као и приступне путеве да
би спречило дизање прашине ван градилишта,
3. Да одржавају чистоћу на решеткама сливника у непосредној близини градилишта,
4. Да очисте од блата точкове возила пре његовог изласка из градилишта, односно очисте од
блата запрљани коловоз и друге површине.
5. Да депоновни грађевински материјал обезбеде од растурања или разношења са јавне
површине.
6. Да јавне површине које оштете, доведу у првобитно стање, одмах, а најкасније у року од
три дана од дана оштећења,
7. Да обезбеде да се земља и други растресити материјал (песак, шљунак и сл.) не расипају и
да се држе у сандуцима или оградама и
8. Да постави ограду градилишта и да пре уклањање ограде градилишта очисти површину
од смећа и шута.
9. Да оштећени тротоар поправи у року од 3 дана.
Члан 13.
Превоз струготина, хартија и другог лаког растреситог материјала врши се у
амбалажи која онемогућава њихово расипање.
Превоз огрева, грађевинског и другог растреситог материјала, отпадних вода и других
течности врши се возилима која су подешена тако да се материјал приликом превоза не
расипа.
Члан 14.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе може се
обављати на јавним површинама само ако за то не постоји друга могућност, с тим да се ови
материјали морају уклонити у року од 24 часа од момента истовара или утовара, а површине
одмах потом опрати и очистити од стране власника.
Члан 15.
Приликом орезивања и уклањања дрвећа, кошења травњака, поправке путева и
обављања других радова на јавним површинама, лице које врши наведене радње је дужно да
материјал и отпатке уклони, односно очисти јавну површину, одмах по обављеном послу.
Члан 16.
Ради заштите чистоће и реда на јавним површинама није дозвољено:
1. Бацати хартију и друге отпатке ван корпи за отпатке и посуде за сакупљање смећа и на
други начин стварати нечистоћу,
2. Изливати отпадне воде и другу нечистоћу, држати отпад, земљу и слично,
3. Прати возило, цепати дрва, разбијати угаљ и сл.
4. Спаљивати смеће,
5. Растурати рекламне листиће, објаве и сличне натписе, без одобрења,
6. У посуде за сакупљање смећа бацати гар и сипати воду, штетне и запаљиве материје и
течности или отпад који не спада у кућно смеће,
7. Прикупљати смеће из посуда за смеће или са депонија,
8. Ван депонија истоварати земљу, отпадни грађевински материјал, индустријске и занатске
отпаде, шљаку, шут, амбалажу и други отпад, као и изручивати отпадне воде ван места која
су зато одређена,
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9. Заузимати јавне површине за смештај покретних тезги за продају робе, амбалаже,
грађевинског и другог материјала, изузев по посебном одобрењу,
10. Заузимати јавне површине постављањем стубова,бетонских кугли, рампи, ограда, без
сагласности ком.инспекције, поправљати возила, остављати нерегистрована или хаварисана
возила, камп приколице, чамце и друге пловне објекте и сл.
11. Паркирање возила камиона и трактора са приколицама пуни терета дуже од 24 часа на
паркинзима.
12. Држање пољопривредних машина на јавним површинама дуже од 48 часа.
13. Паркирање возила на тротоару и бициклистичкој стази.
14. Превођење стоке преко јавне површине.
15. Паркирање камиона, трактора и осталих пољопривредних машина на колском улазу. За
прекршаје из става 1 тачке 11, 12, 13 и 15 казниће се власник возила или корисник лизинга
уколико се на лицу местане затекне возач возила.
16. Остављати-истављати канте за смеће на зеленој површини ближе од 1,5 м од ивице пута.
17. Оставити канте за смеће на тротоарима.
Члан 17.
Није допуштено исписивати рекламе на зидовима зграда, уколико се претходно не
прибави одобрење за исписивање истих, од власника и ком.инспекције Општинске управе
Мали Иђош.
Одељење ће издати одобрење из става 1. овог члана уколико исписивање рекламе не
нарушава изглед објекта, а на основу скице приложене од стране власника односно
корисника објекта.
Члан 18.
Власници и корисници зграда су дужни да поставе олуке на своје објекте и одведу
воду на своју парцелу или јавну површину. Уколико се вода из олука одводи на јавну
површину хоризонтални олуци на објектима морају се завршавати вертикалом са крајем који
је при тлу.Власници и корисници зграда су такође дужни да изврше ограђивање својих
парцела на начин утврђен Урбанистичким плановима.
У случају рушења објеката (који се налазе у зони централних садржаја) власник
објекта је дужан заштитном оградом визуелно заклонити порушени објекат.
Члан 19.
Климе уређаји се могу постављати на местима која нису видљива са јавних површина
(дворишне фасаде, заклоњени делови лођа, и балкови или терасе и сл).
При постављању клима уређаја обавезно је да се обезбеди отицање кондензоване воде на
начин који онемогућава њено разливање на друге површине (капљање и разливање по јавној
површини).
V ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 20.
Зелене површине у смислу ове Одлуке су:
1. Јавне зелене површине:
- паркови, травњаци,
- зеленило дуж саобраћајница (дрвореди, зелене траке, живе ограде),
- зеленило у улицама између тротоара и пута - коловоза,
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- блоковско зеленило,
- заштитно зеленило.
2. Зеленило посебне намене:
- у кругу предузећа, образовних, културних, здравствених и других установа,
- зеленило на гробљима,
- изолационе и заштитне зелене траке и појасеви као и засади на нестабилним теренима
(клизиштима или теренима неподесним за грађење).
3. Зеленило пред башта и заједничких дворишта.
Јавне зелене површине могу се користити само у сврхе за које су намењене.
Изузетно,Одељење може дозволити да се на јавним зеленим површинама могу одржавати
спортске приредбе, вежбе и сл. По завршетку приредбе организатор је дужан да доведе
јавну зелену површину у првобитно стање.
У изузетним ситуацијама, ван редовног одржавања, када дрво на јавним зеленим
површинама представља опасност за пролазнике, инсталације или друге објекте Јавно
предузеће је дужно одмах, а по налогу Комуналне инспекције, да га посече и уклони.
Члан 21.
На јавним зеленим површинама могу се подизати само објекти и уређаји и изводити други
радови, који су предвиђени урбанистичким планом, уз претходно прибављено одобрење
Одељења.
Члан 22.
Ради заштите јавних зелених површина забрањено је:
1. садња, вађење и орезивање дрвећа без претходног одобрења Јавног предузеће која је
надлежна за одржавање расадника
2. оштећење дрвећа и других засада,
3. скидање плодова и цветова са дрвећа, шибља и цветних гредица,
4. ненаменско коришћење травњака (гажење и лежање),
5. копање на јавним и зеленим површинама и изношење земље, камена песка и других
састојака земљишта на јавну зелену површину без одобрења Одељења,
6. пуштање домаћих животиња на јавну зелену површину,
7. бацање отпадака на јавну зелену површину,
8. скидање, уништавање или оштећење путоказа, знакова, натписних плочица и сл.
9. оштећивање стаза, клупа, корпи за отпатке, ограда мостова, санитарних уређаја и сл. 10.
вожења било којом врстом возила и прање возила на јавним зеленим површинама, 11.
заустављање и паркирање возила на јавним зеленим површинама,
12. премештање клупа, корпи за отпатке или реквизита за дечије игре са места на којима су
постављени,
13. ложење ватре или паљење стабала или лишћа, истовар материјала, робе, амбалаже и
слично на травњацима, травним теренима и стазама као и њихов смештај поред дрвореда и
других засада,
14. урезивање имена или знакова на стаблима, клупама, зидовима или осталим објектима,
закивање рекламних паноа, лепљење плаката на стаблима, оградама , закивање клинова у
стабло,
15. пењање на дрвеће, инсталације, ограде или друге објекте,
16. постављање кошница, вага, паноа, аутомата за забавне игре и других сличних објеката
или уређаја, без одобрења,
17. раскопавање земњишта или копање рова, канала и слично, без одобрења и
18. трешење или прање тепиха, бацање папира и отпадака, истресање смећа, пиљевине,
пепела и слично на јавним зеленим површинама или њихово паљење.
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19. третирање – прскање јавних зелених површина хемијским средствима.
За прекршаје из става 1 тачке 10 и 11 казниће се власник возила или корисник лизинга
уколико се на лицу местане затекне возач возила.
Члан 23.
Возила паркирана на јавним зеленим површинама биће уклоњена по налогу
комуналног инспектора и упућена на привремено место за паркирање и изграђене паркинге.
Након уклањања возила са јавне зелене површине комунални инспектор ће покренути
прекшајни поступак као и поступак за наплату трошкова потребних за довођење јавне зелене
површине у уредно стање.
Члан 24.
Власници зграда (породичних, стамбених зграда, пословног простора и сл.) су дужни
да редовно одржавају дрвеће испред својих објеката као и дрвеће на јавним површинама
испред објеката у ширини парцеле, тако што ће крошњу дрвећа редовно орезивати како не
би сметало нормалном кретању тротоаром и то у висини до 3 м изнад тротоара, а такође и у
висини од 4,5 м изнад коловоза (ради несметаног одвијања саобраћаја). Наведена лица се
такође обавезују да редовно одржавају жбуње - живе ограде испред својих објеката на
јавним површинама, како не би ометало кретање тротоаром као ни заклањало прегледност
пута.
Власници зграда (породичних стамбених зграда, пословног простора и сл.), као и
власници станова у више породичним стамбеним зградама дужни су да одржавају зелене
површине испред својих објеката у делу између тротоара и коловоза у ширини своје парцеле,
тако што ће уредно косити траву, чија висина не може бити изнад 0,20м.
Члан 25.
Ради заштите и одржавања канала за одвођење атмосферских вода није допуштена
садња дрвећа као ни било којег шибља и биља, сем траве, између коловоза и наведеног
канала, као ни у каналу за одвод атмосферске воде.
Забрањено је на јавној површини у делу између канала за одвођење атмосферских
вода и тротоара гајење поврћа као и ратарских култура (пшеница, јечам, детелина и сл.), а
такође је забрањено постављање ограде на наведеној површини.
Лица из члана 26 ове Одлуке су дужна да одржавају зелене површине испред својих
објеката.
Члан 26.
У двориштима се не смеју садити биљке које на било који начин могу проузроковати
оштећења на зградама, инсталацијама или затворити вентилационе отворе на објектима.
У случају из става 1. овог члана комунални иснпектор на захтев заинтересованог лица
донеће решење о орезивању или уклањању биљке уз предходно прибављено мишљење
јавног предузећа у чијој надлежности је одржавање зелених површина односно одржавање
расадника (уколико је потребно уклањање биљке).
Члан 27.
Власници објеката и грађевинског земљишта као и корисници грађевинског
земљишта дужни су да своја дворишта и баште очисте од амброзије и других коровских
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биљака који изазивају алергијске реакције и нарушавају здравље људи и погодују повећању
броја пацова и других глодара.
Уколико лица из става 1. не изврше радње наведено у том ставу ни по Решењу
комуналне инспекције, чишћење ће се извршити од стране Јавног предузећа надлежног за
одржавање зеленила о трошку власника односно корисника земљишта.
VI УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
Члан 28.
Уклањање снега и леда обавља се по одредбама ове Одлуке и према програму зимске
службе.
Јавно предузеће (у даљем тексту: ЈП) је дужна да до 15. октобра текуће године, за
предстојећу зиму донесе Програм рада зимске службе уз претходно прибављену сагласност
Општинског већа.
Члан 29.
Програм рада зимске службе садржи:
1. Списак саобраћајница са редом првенства по коме се обавља уклањање снега и леда са тих
површина, спречава стварање поледице и посипа одговарајући материјалом,
2. Број и врсту механичких средстава, њихову намену и распоред коришћења,
3. Број и распоред радника који ће уклањати снег и лед,
4. Услуге и средства других организација која ће се користити у случају потребе,
5. Потребна финансијска средства за спровођење рада зимске службе.
Приликом утврђивања Програма рада зимске службе и реда првенства морају се узети
у обзир саобраћајнице у којима се налазе здравствене и дечије установе, школе и центри за
снабдевање као и могућност изношења смећа у густо насељеним блоковима.
Члан 30.
ЈП које управља пијацама, дужно је да се стара о уклањању и одношењу снега и леда
са простора у пијацама, као и са простора који су у непосредној функционалној вези са
простором пијаце (тротоари око пијаце, паркинг простора унутар пијаце и стаза за прилаз
возила за снабдевање).
Члан 31.
Јавно предузеће које се стара о одржавању јавне канализације (фекалне и
атмосферске) дужно је да одгушује сливнике и отворе уличних канала и да се стара о
њиховом функционисању за време отапања снега.
ЈП које се стара о одржавању гробаља дужно је да се стара о уклањању и одношењу
снега и леда са простора у гробљима (чишћење стаза, прилаза и простора око капела као и
паркинга испред истих).
Члан 32.
ЈП које управља аутобуском станицом дужно је да очисти снег и у случају поледице
посипа одговарајућим материјалом, површине које служе за прилаз овим објектима и да снег
односе.
Члан 33.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 55.

О уклањању снега и леда са улице (тротоара и путева) који нису обухваћени
програмом зимске службе, старју се грађани – власници објеката.
Члан 34.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници дужни су да очисте снег са
тротоара испред објеката (у ширини парцеле), прилазних путева и стаза које користе и да их
посипају одговарајућим материјалом у случају поледице и то почев од коловоза па до својих
објеката којима ти прилазни путеви служе и да уклањају снег и лед са крова зграде ако снег,
односно лед, представља опасност за пролазнике или саму зграду.
Члан 35.
О чишћењу снега и леда са тротоара испред стамбених зграда и посипању тротоара
одговарајућим материјалом у случају поледице и уклањању снега и леда са крова зграде, ако
снег односно лед представља опасност за пролазнике или саму зграду, старају се власници
станова, власници породичних стамбених зграда, односно закупци станова и породичних
стамбених зграда.
Обавезе из претходног става су непрекидне сваког дана у време од 05,00 до 22,00
часа.
Члан 36.
При уклањању снега и леда са крова зграде мора се водити рачуна да се упозоре
пролазници и да се не оштете ваздушне инсталације водови да се олучњаци и сливници не
затрпавају и да се снег депонује тако да не омета саобраћај на коловозу и пролаз пешака
тротоаром.
Када није могуће уклонити снег и лед са крова стамбене зграде лица из члана 37. став
1. су дужна да благовремено поставе одговарајуће знакове упозорења о опасности од
обрушавања снега и леда са крова.
Члан 37.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници који користе стамбенопословне и пословне зграде старају се о чишћењу снега и о посипању тротоара
одговарајућим материјалом у случају поледице испред тих пословних зграда, као и о
уклањању снега и леда са крова зграде ако снег односно лед представља опасност за
пролазнике или саму зграду.
Ако у приземљу стамбене зграде постоји пословна просторија, о уклањању снега са
тротоара испред пословне просторије, о посипању тротоара одговарајућим материјалом
испред објекта, дужан је да се стара корисник, односно власник тих просторија у ширини
просторије.
Члан 38.
За уклањање снега и посипање тротоара одговарајућим материјалом испред објекта у
изградњи, одговоран је извођач радова.
Носилац права управљања, коришћења и располагања неизграђеним грађевинским
земљиштем дужан је да обезбеди уклањање снега и леда са тротоара и посипање тротоара у
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случају поледице одговарајућим материјалом, на делу који се простире поред тог земљишта,
који служи за саобраћај возила и пешака.
Члан 39.
Уколико субјекти из члана 32., 33., 34., 36. , 37., 39., и 40. ове Одлуке не изврше
своје обавезе ни у року одређеном у налогу Комуналног инспектора, инспектор ће дати
налог ЈП да изврши обавезе на рачун тих субјеката.
Члан 40.
Снег са коловоза и тротоара скупља се на ивици тротоара, а ако је тротоар мање
ширине од 1,5м на ивичњаку коловоза стим да се олучњаци и сливници не затрпају и да се не
омета пролаз пешака и возила.
VII РАСКОПАВАЊЕ
Члан 41.
Раскопавање јавних површина дозвољено је обављати уз претходно прибављање
одобрења Одељења.
У одобрењу за раскопавање јавних површина одређује се почетак и завршетак радова
и мере које се морају предузети ради безбедности људи и имовине, као начин и време
довођења раскопаних јавних површина у исправно стање.
Одељење ће по издатој дозволи за раскопавање, обавестити Јавно предузеће у чијој је
делатности одржавање те јавне површине и комуналну инспекцију.
Члан 42.
Када је неопходно отклонити последице настале дејством више силе, или је у питању
квар чијим хитним неотклањањем може бити угрожено јавно добро, здравље или имовина
њуди дозвољено је отпочети са раскопавањем јавних површина и без претходно
прибављеног одобрења, с тим што је извођач радова дужан да о томе одмах обавести орган
из члана 43. ове Одлуке и најкасније у року од 3 дана од дана настанка више силе односно
сазнања за квар, поднесе и писмени захтев за издавање одобрења за раскопавање, са
назнаком оправданости започетог раскопавања и рока до кога ће завршити радове.
Члан 43.
Предузеће, установе, друга правна лица, предузетници и физичка лица дужни су да, о
планираним радовима на раскопавању јавних површина и писмено обавесте ЈП у времену од
15. новембра текуће године до 1. фебруара наредне године.
На основу обавештења из претходног става јавно предузеће ће сачинити план
раскопавања и донети га најкасније до 1. марта за текућу годину.
План из става 1. овог члана доставља се Одељењу.
Члан 44.
Подносилац захтва за издавање Решења за извођење радова о одобрењу за
раскопавање јавних површина код изградње и реконструкције инсталација дужан је да, уз
захтев приложи:
- пројекат инсталације или прикључак због којих се врши раскопавање,
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- план техничког регулисања саобраћаја,
- уговор о довођењеу раскопаних јавних површина у технички исправно стање
закљученим са ЈП ,
- доказ о уплати локалне комуналне таксе за ракопавање јавне површине,
- грађевинску дозволу, решење о одобрењу извођења радова.
Подносислац захтева за издавање одобрења за раскопавање код хитних интервенцја
на отклањању квара на инсталацијама дужан је да уз захтев приложи:
- скицу трасе раскопавања,
- план техничког регулисања саобраћаја,
- уговор о довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање
закључен са ЈП ,
- извод из катастра комуналних инсталација,
- записник комуналног односно саобраћајног инстектора о извршеном прегледу
последица насталог квара.
Члан 45.
Одељење издаје одобрење за раскопавање јавних површина ако је раскопавање
обухваћено планом раскопавања по прибављеној сагласности ЈП.
Изузетно Одељење неће издати одобрење за раскопавање јавних површина ако од
издавања одобрења за употребу изграђених, уређених или реконструисаних површина, до
подношења захтева за раскопавање није протекло три године (сем у случају из члана 44).
Члан 46.
Раскопавање јавних површина је дозвољено само у периоду од 1. марта до 15.
новембра.
Изузетно, раскопавања која нису обухваћена планом раскопавања или која се
захтевају да се обаве пре 1. марта или после 15. новембра Одељење може дозволити, ако су
испуњени услови из члана 46. и ако оцени да за то постоје оправдани разлози.
Члан 47.
Радове на довођењу у исправно стање раскопане јавне површине намењене за
саобраћај возила и пешака и радове на уређењу јавних зелених површина изводи извођач
радова на ракопавању или неко друго предузеће уз стручни надзор ЈП и у складу са
техничким условима за раскопавање и довођење раскопаних, јавних површина у исправно
стање (у даљем тексту: технички услови).
Члан 48.
Радови на довођењу раскопане јавне површине у исправно стање морају се извести
одмах по завршетку радова због којих је раскопана јавна површина, а најкасније у року
одређеном у одобрењу за раскопавање или накнадно продуженом року, а садња биљака се
мора обавити најкасније до истека сезоне садње одговарајуће врсте биљака.
Члан 49.
Када инвеститор или извођач радова започне раскопавање без одобрења, комунални
односно саобраћајни инспектор наложиће решењем инвеститору да обустави радове на
рскопавању и одредиће рок за накнадно прибављање одобрења за раскопавање који не може
бити дужи од осам дана .
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Када инвеститор не обустави радове на раскопавању и у остављеном року не прибави
одобрење за раскопавање јавне површине, комунални односо саобраћајни инспектор
наложиће решењем враћање раскопане јавне површине у првобитно стање уз претходно
уклањање постављених инсталација због којих се врши раскопавање.
VIII ОДРEЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗГРАДА
БРОЈЕВИМА
Члан 50.
Улице и тргови морају имати одређени назив, а зграде кућни број. Назив улица и трга
мора бити обележен. Кућним бројем се обележавају све стамбене, пословне и стамбенопословне зграде.
Члан 51.
Начин и псотупак обележавања и постављања таблица са називима улица, тргова и
кућних бројева као и обезбеђивање средстава за обележавање и постављање поментих
таблица се спроводи у складу са Уредбом о означавању назива насељених места, улица и
тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и
тргова („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/2012).
Није дозвољено предузећима, установама, другим правним лицима, предузетницима и
физичким лицима да сами одређују назив улица, постављају и обележавају улице и кућне
бројеве.
Члан 52.
Назив улица и тргова одређује Скупштина општине Мали Иђош.
Скупштина општине Мали Иђош образује Комисију за припрему предлога за давање
назива улица или тргова, одређује број чланова и састав Комисије.
Члан 53.
Комисија из члана 52. ове Одлуке дужна је, уз предлог за одређивање или промену
назив улица или трга, поднети одговарајуће образложење и сагласност Министарства
надлежног за послове локалне самоуправе.
Комисија подноси предлог за одређивање или промене назива улица или трга по
својој иницијативи или иницијативи грађана, месних заједница, политичких странака и
партија, организација и удружења и других правних субјеката, или за потребе реализације
детаљног урбанистичког плана, односно по другој потреби.
Члан 54.
Улицама или трговима могу се одређивати називи по имену знамените личности из
прошлости, историјских догађаја, географских имена и други природни називи. Служба за
катастар непокретности Мали Иђош је дужна, у случају одређивања или промена назива
улица, трга или кућног броја да таблу постави у року од 15 дана од дана достављања Одлуке
надлежног органа општине о измени назива улице или трга. Трошкова означавања назива
улица и тргова сноси општина.
Члан 55.
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Услови и начин обележавања улица, тргова и кућних бројева, величина табли и
обавеза вођења евиденције, ближе се уређују горе поменутом Уредбом о означавању назива
насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра
кућних бројева, улица и тргова.
IX ПЛАКАТИРАЊЕ
Члан 56.
Натписи огласи, обавештења, транспаренти и други плакати (у даљем тексту:
плакати) се истичу на огласним стубовима, паноима и другим сличним објектима који су за
то одређени (у даљем тексту: објекти за плакатирање).
Забрањено је постављање плаката на свим другим местима (излози, стубови, стабла
дрвећа, аутобуска стајалишта) сем на објектима за плакатирање.
За прекршаје из става 2. овог члана казниће се физичко лице, правно лице, одговорно
лице у правном лицу, односно предузетник чије се име, надимак или пословно име, односно
други податак коју упућује на могућности идентификације, на плакату оглашава.
Члан 57.
Општинско веће утврђује места за постављање објеката за плакатирање, посебном
Одлуком, на предлог ЈП.
Члан 58.
Постављање објеката за плакатирање врши Јавно предузеће и за то му припада
накнада према ценовнику које је дужно да донесе у року од 30 дана од дана ступања на снагу
Одлуке о утврђивању места за постављање објеката за плакатирање.
Члан 59.
Објекти за плакатирање се постављају на основу одобрења Одељења. Објекте за
плакатирање дужно је да одржава предузеће које их је поставило.
Члан 60.
Ако се плакат оглас, или друга огасна порука постави супротно одредбама ове Одлуке
односно на местима која нису за то предвиђена комунални инспектор ће наложити њихово
уклањање о трошку оглашивача.
X ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 61.
Као домаће животиње сматрају се:
1. копитари (коњи, мазге, магарци и муле),
2. папкари (говеда, свиње, овце и козе),
3. перната живина (кокошке, гуске, патке, ћурке),
4. остале животиње (пси, мачке, кунићи, голубови, пчеле и друго).
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Члан 62.
Дозвољено је држати домаће животиње у складу са Одлуком о условима за држање и
заштиту домаћих животиња на територији општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“ бр.3/2014).
Члан 63.
Списак зона (назив зоне и границе зоне):
1. Зона
Мали Иђош, улице:
1) Главна улица: парна страна од броја 4-44, непарна страна од броја 1-53
2) Школска улица: парна страна од броја 2-4, непарна страна од броја 1-25
3) Пролећна улица: парна страна од броја 2-14, непарна страна од броја 1-3
4) II.Ракоци Ференца: парна страна од броја 48 до 74, непарна страна од броја 17-71
5) Летња: парна страна од броја 2-22, непарна страна од броја 1-5
6) Др Шандора Бабчањија: парна страна одброја 2-20, непарна страна од броја 1-11
7) Дудаша Калмана: непарна страна од броја 1-3
8) Занатлијска улица: парна страна од броја 2-4, непарна страна од броја 1-5
9) Зеленог врта: парна страна од броја 2-12, непарна страна од броја 1-7
10) Кошут Лајош: непарна страна од броја 1-45
Ловћенац, улице:
1) Маршала Тита: парна страна од броја 26-52а, непарна страна од броја 21-45
2) Саве Ковачевић: непарна страна од броја 17-43
3) Ђура Стругара: парна страна од броја 18-44ц
4) Ивана Милутиновића: непарна страна 1-5
5) 13.Јули: парна од 2-6
6) Вук Караџић: парна од 2-4
Фекетић, улице:
1) 13.Јули: непарна страна од броја 31 до 47
2) Лењинова: парна страна од броја 2-28, непарна страна 11-29
3) Братства: парна страна од броја 16-34, непарна страна од броја 11-27
4) ЈНА: парна страна од броја 12-32, непарна страна од броја 11-25
5) Маршала Тита: парна страна од броја 20-34, непарна страна од броја 23-45а
6) Народног фронта: парна страна од 10-28
2. Зона су остале улице насеља и делови улица које не припадају 1.зони
3. Зона су пољопривредна земљишта и обухвата зграде које се налазе ван граница
прве и друге зоне и остала насељена места општине Мали Иђош.
Члан 64.
Није допуштено пуштање домаћих животиња на улицу као ни испаша истих на било
којој површини у грађевинској зони насеља.
Члан 65.
Објекти за држање домаћих животиња морају бити удаљени у складу са Одлуком о
условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Мали Иђош
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.3/2014).
Изузетно, када се ова удаљеност не може испунити због мање дужине плаца, објекти,
септичке јаме и стајско ђубриво морају бити смештени на максималној удаљености од
стамбених, пословних објеката и уличне линије.
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Члан 66.
На подручју на коме је дозвољено држање копитара и папкара објекти за држање ових
животиња (стаје и обори) треба да испуњавају услове утврђене важећим прописима.
Објекти из претходног става морају имати канал за одвођење осоке саграђен од
чврстог и непропустивог материјала , са заобљеним угловима и решеткама на улазу у
прихватни базен. Прихватни базен мора бити непропустан, затворен.
Објекти по потреби могу имати испусте за боравак животиња са или без
надстрешница са обезбеђеним изђубривањем у прихватни базен.
Прихватни базен за осоку не може бити понирући и мора бити изграђен од бетона и
другог непропустивог материјала са цементном кошуљицом отпорном на дејства отпадних
материјала са поклопцем.
Стајско ђубриво мора се одлагати у ископану јаму озидану на површини у висини
најмање 30 цм како се ђубриште не би ширило по околини и редовно се мора празнити.
Члан 67.
Објекти за држање животиња и прихватни базени морају се редовно чистити.
Из прихватног базена и ђубришта садржај који се одвози на обрадиво пољопривредно
земљиште у близини насељеног места и насељених објеката (мање од 100 метара) се мора у
року од 24 сата заорати или прибавити сагласност власника околних стамбених објеката за
продужење рока.
Члан 68.
Перната живина може се држати у ограђеном простору или кавезу смештена у
двориште. У стамбеним зградама са више станара перната живина може се држати уз
сагласност свих станара.
Објекти за држање живине морају бити изграђени од непропустивог материјала са
нагибом према каналу за одвод нечистоће и воде у прихватни базен.и морају се редовно
чистити и по потреби дезинфиковати.
Забрањено је држање пернате живине у становима, на балконима, улазима, ходницима
и другим заједничким просторијама.
Члан 69.
Држалац пса дужан је држати пса затвореног (у боксу или другом дворишту) или
везаног тако да не смета другим лицима и да не загађује околину . Пси се могу пуштати са
веза (или из бокса и другог дворишта) у двориште, под условом да не могу изаћи на улицу,
нити у суседно двориште или башту. Уколико се пси пуштају слободно у двориште капија
мора бити закључана да би се спречио улазак и евентуално повређивање других лица.
Члан 70.
У објектима колективног становања једно домаћинство може држати у стану једног
пса и једну мачку.
Уколико пас или мачка при извођењу из стамбене просторије запрљају заједничко
степениште или другу заједничку просторију држалац животиња је дужан да без одлагања
запрљану површину очисти и опере.
Члан 71.
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Ако пас уједе неко лице, држалац пса је дужан да то одмах пријави Оделењу Комуналној инспекцији Општинске управе Мали Иђош.
Уколико пас уједе неко лице оно (или старатељ малолетног лица) је дужно да то
одмах, а најкасније у року 72 сата, пријави комуналној инспекцији. Грађани су дужни да у
наведеном року пријаве и сваку другу штету коју причине пси.
У случају не поступања у складу са обавезом из става 2. овог члана, када штету
причине пси луталице општина Мали Иђош нема обавезу плаћања накнаде штете.
Општина Мали Иђош није одговорна за штету која настане у ванграђевинском реону
(на простору изван насељених места) од паса луталица.
Члан 72.
Кад се пас изводи изван дворишта на улицу, мора бити на кратком поводцу и мора
имати заштитну корпу на њушци.
Уколико пас запрља јавну површину држаоц је дужан да је без одлагања очисти.
Члан 73.
Држаоци паса и мачака дужни су једанпут годишње привести пса у ветеринарску
станицу на цепљење против беснила и третирања против опасних паразита (ехинококозе).
Држалац пса је дужан да изврши упис и регистрацију свог пса на начин прописан
законом.
Члан 74.
Забрањено је држање и кретање на територији општине Мали Иђош паса расе пит бул
теријер.
Забрањено је кретање односно извођење паса свих раса у паркове, површине на
којима се налазе дечија игралишта и на јавна купалишта.
Члан 75.
Голубови и остале украсне птице се могу држати у породично стамбеним зградама на
тавану или тераси под условом да не узнемиравају суседе као и у посебно изграђеним
објектима у дворишту.
Голубови и остале украсне птице се могу држати у двориштима у сталним или
привременим објетима. За држање више од десет голубова морају се изградити стални
објекти а за држање до десет голубова могу се изградити привремени објекти као што је
кавез од дасака , жице или слично.
У заједничком дворишту голубови се могу држати само уколико постоји сагласност
корисника заједничког дворишта.
Члан 76.
Пчелињаци се могу држати у двориштима породичних стамбених зграда уз обавезу
постављања пчелињака на удаљености од 10 м од објеката за боравак људи или гајење
животиња, 100 м од предшколске или школске установе, игралишта и других спортских
терена, 15 м од категорисаног пута односно најмање 5 м ако између пчелињака и
категорисаног пута постоји препрека висине 2,20 м.
За све што није посебно регулисано у ставу 1. овог члана, примењује се члан 5.
Правилник о условима и начину гајења и селидбе пчела, садржини уверења о транспорту,
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као и о условима за издавање сагласности да пчелари из других земаља могу користити
пчелињу пашу на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 73/2010).
XI НАДЗОР
Члан 77.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа - Одељење задужено за
привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и
комунално-стамбене послове.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунална инспекција.
XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. Површине из члана 3. на било који начин прља и на њима оставља ствари и друге
предмете члан 6. алинеја 1.
2. Уклања, оштећује, премешта, прља и поставља без одобрења комуналне објекте и
уређаје или спречава њихово постављање члан 6. алинеја 2 и 4.
3. Не стара се о одржавању јавних површина у уредном чистом и исправном стању
члан 5.
4. Комуналне објекте и уређаје и друге објекте, уређаје, предмете и ствари не одржава
у уредном, чистом, естетском и исправном стању члан 5.
Новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара казниће се одговорно лице у
предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
Новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара казниће се физичко лице за
прекршаје из става 1. овог члана и ако црта и пише по комуналним објектима и уређајима.
Истом казном казниће се и родитељ односно старатељ ако прекршај изврши
малолелтник, односно штићеник о коме су они дужни да се старају.
Члан 79.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће ако постави урбани мобилијар из члана 8.,9., и 10. супротно одредбама ове
Одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се новчаном казном од 3.000,00 до
75.000,00 динара одговорно лице.
Члан 80.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће извођач радова ако:
1. не чисти јавне површине испред градилишта докле допире растурање материјала
члан 12. тачка 1.
2. за време рушења и транспорта не кваси растресити материјал и приступне путеве
члан 12. тачка 2.
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3. не одржава чистоћу на решеткама сливника у непосредној близини градилишта
члан 12. тачка 3.
4. не очисти од блата точкове возила пре његовог изласка из градилишта или блатом
запрљани коловоз члан 12. тачка 4.
5. депоновани грађевински материјал не обезбеди од растурања члан 12. тачка 5. 6.
оштећене јавне површине не доведе у инсправно стањеу прописаном року члан 12.
тачка 6.
7. не обезбеди да се земља и други растресити материјал не расипа и др. и у
сандуцима или оградама члан 12. тачка 7.
8. склони ограду градилишта, а да није очистио површину градилишта од смећа и
шута члан 12. тачка 8.
9. врши поправку тротоара без одобрења члан 12. тачка 9.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко као и одговорно лице у
правном лицу извођача радова новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник, извођач радова, новчаном
казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 81.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршаје правно
лице ако:
1. превоз и истовар лако растреситог материјала не врши у амбалажи или превоз
огрева и другог растреситог материјала, отпадних вода, течности и слично врши возилима
која нису подешена за ту сврху члан 13.
2. Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе не врши у
складу са чланом 14.
3. Приликом орезивања и уклањања дрвећа, кошења травњака, поправке путева и
других радова на јавним површинама не упозори пролазнике на обезбедност и по обављеном
послу не уклони смеће или материјал и површину не очисти одмах по обављеном послу члан
15.
4. Излива отпадне воде и друге нечистоћу, држи смеће, земљу и сл. на јавним
површинама члан 16. тачка 2.
5. Спаљује смеће члан 16. тачка 4.
6. Растура рекламне листиће и објаве и сл. без одобрења надлежног органа члан 16.
тачка 5.
7. у посуде за смеће баца гар,сипа воду и друге течности или отпад који не спада у
кућно смеће члан 16.тачка 6.
8. Баца хартију и друге отпатке ван корпе за отпатке и посуда за сакупљање смећа и
на други начин ствара нечистоћу члан 16.тачка 1.
9. Ван депоније истовара земљу, отпадни грађевински материјал индустријске и
занатске отпаде, шљаку, шут, амбалажу или изручује отпадне воде ван места која су за то
одређена члан 16. тачка 8.
10. Заузима јавне површине за смештај покретних тезги за продају робе, амбалаже,
грађевинског и другог материјала без одобрења члана 16. тачка 9.
11. заузима јавне површине постављањем стубова, ограда, рампи и сл. поправља
возила, остављанерегистована или хаварисана возила, камп приколице, приколице, чамце и
друге пловне објекте или на други начин заузима те површине члан 16. тачка 10.
12. као и паркирање возила и држање пољопривредних машина на јавним
површинама , члан 16. тачке 11., 12., и 13.
13. Превођеење стоке преко јавне површине члан 16.тачка 14.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новачном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
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За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новачном казном од
3.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 82.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000,000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. не изврши бојење фасаде према одредбама члана 17.Одлуке
2. не прибави одобрење за бојење фасаде у улицама утврђеним чланом 19.Одлуке,
3. не поставе олуке и ограде на објекте на начин утврђен у ллану 20.Одлуке,
4. поставе клима уређаје супротно одредби члана 21.Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новачном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у
правном лицу новачном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 83.
Новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. пере возило, цепа дрва, разбија угаљ и сл. на јавној површини члан 16.тачка 3.
Члан 84.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динар казниће се правно лице ако: 1.
користи јавне зелене површине у сврхе за које нису намењене члан 23.
2. власници зграда који поступе супротно одредби из члана 27. и 28 ове Одлуке. 3.
као и власници зграда који не поступе у складу са одредбама из члана 26. и 29. За
прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 3.000,00 до 25.000,00
динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. тачка 2. овог члана казниће се новчаном казном у износу од
3.000,00 до 75.000,00 динара физичко лице.
Члан 85.
Новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице, ако:
1. сади и сече дрвеће без одобрења, оштећује дрвеће и друге засаде члан 24. тачка 1.
2. скида плодове или цветове са дрвећа или шибља и цветних гредица члан 24. тачка
3.
3. ненаменски користи травњак члан 24. тачка 4.
4. копа или односи земљу, камен, песак, и друге састојке земљишта члан 24. тачка 5.
5. пушта домаће животиње на јавну зелену површину члан 24. тачка 6.
6. баца отпатке на јавну зелену површину члан 24. тачка 7.
7. скида,уништава или скида путоказе, знакове,натписне плочице члан 24.тачка 8.
8. оштећује стазе, клупе, корпе за отпатке, ограде, мостове, санитарне уређаје и сл.
члан 24.тачка 9.
9. вози било коју врсту возила или пере возило на јавним зеленим површинама члан
24. тачка 10.
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10. зауставља или паркира возила на јавним зеленим површинама члан 24.тачка 11.
11. премешта клупе, корпе за отпатке или реквизите за дечије игре са места на којима
су постављени члан 24. тачка 12.
12. ложи ватру или пали стабла, лишће, истовара материјал, робу, амбалажу или
слично на травњацима, травним теренима или стазама и смешта их поред дрвореда и других
засада члан 24. тачка 13.
13. урезује имена или знаке на стаблима, клупама, зидовима или осталим објектима
члана 20. тачка 14.
14. пење се на дрвеће инсталације, ограде или друге објекте члан 24. тачка 15. 15.
поставља кошнице, ваге, паное, аутомате за забавне игре, камп кућице и друге сличне
објекте или уређаје без одобрења члан 24. тачка 16.
16. раскопава земљиште или копа ров или канал без одобрења члан 24. тачка 17. 17.
тресе или пере тепих, баца папире, отпатке, истреса смеће, пиљевину, пепео и сл. на
јавним зеленим површинама или их пали члан 24. тачка 18.
18. третира–прска јавну зелених површина хемијским средствима члан 24.тачка
Истом казном казниће се и родитељ, односно старатељ ако прекршај изврши
малолетни односно штићеник о коме су они дужни да се старају.
За прекршај из става 1. тачка 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16. и 17. овог члана
казниће се новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара, предузетник.
За прекршај из става 1. тачка 1., 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16. и 17. овог члана
казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара, предузеће.
Члан 86.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. не уклања снег и лед према програму зимске службе члана 31. став 1.
2. не изврши обавезу прописану члановима 32.,33., 34, 35., 39. и 40. ове Одлуке. 3. не
чисти снег са прилазних путева које користи или их не посипа у случају поледица
члан 36.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 као и предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 87.
Новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице, ако:
1. не изврши обавезу из члана 37. и 38. ове Одлуке,
2. не уклони снег са тротоара на начин прописан у члану 40. ове Одлуке.
Члан 88.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1.
Раскопава јавне површине без одобрења или противно издатом одобрењу за
раскопавање (члан 43. став 1).
2. У року од три дана од започетог раскопавања без одобрења, у случају више силе, не
обавести о томе инспекцију и у том року не поднесе писмени захтев за издавање одобрења за
раскопавање (члан 44).
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3. Ако по завршетку радова раскопане јавне површине не закопа, односно не доведе у
првобитно стање на начин и у роковима предвиђеним у овој одлуци и техничким условима
(члан 49. и 50).
4. Настави са извођењем радова након доношења Решења о њиховом обустављању
(члан 51. Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 5.000,00 до 250.000,00 динара. За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице
новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 89.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1.
Одређује назив улице или трга, обележава и поставља таблице са називима и
кућним бројевима супротно члану 53. Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
3.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 90.
Новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1.
плакате истиче изван места и објеката одређених за плакатирање (члан 58.
Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу као и
физичко лице новачном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
3.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 91.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 75.000.00 динара казниће се физичко лице
(држалац домаћих животиња) за прекршај ако:
1.
У делу I зоне држи више животиња него што је то дозвољено чланом 64. ове
Одлуке,
2. Ако држи домаће животиње у објектима изграђеним противно одредбама ове
Одлуке и поступи супротно одредбама наведеним у члановима 66., 67., 68., 69.,70., 71., 72.,
76., 77., и 78. ове Одлуке,
3. Ако не поступи у складу са одредбом члана 73.став 1, 74., и 75. ове Одлуке.
Члан 92.
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Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се правно
лице за прекршај ако држи домаће животиње противном одредбама чланова 66., 67., 68., 69.,
70., 71., 75., 76. и 78. и ако не поступи у складу са одредбама чланова 73 став 1, и 74. ове
Одлуке.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 75.000,00 динара казниће се одговорно лице
у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 93.
Учинилац прекршаја који не поступи по правоснажном Решењу комуналног
инспектора казниће се за прекршај новчаном казном и то:
1. Правно лице новчаном казном од 10.000,00 до 1.000.000,00 динара,
2. Одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара,
3. Предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
4. Физичко лице новачном казном од 3.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 94.
Новчаном казном у висини 5.000,00 динара казниће се на лицу места физичко лице за
прекршај из чланова 16. и 24. ове Одлуке.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 95.
У случају да предузеће, установа, друго правно лице, предузетник или физичко лице
учини радњу супротно одредбама ове Одлуке, или не предузме радњу коју је дужан да
предузме према одредбама ове Одлуке, комунални инспектор може писмено нареднити
отклањање недостатака, довођење у првобитно стање или уклањање бесправно постављених
возила, предмета и објеката уз упозорење да ће се у случају неизвршења наредбе, по протеку
рока, извршење спровести путем јавног или другог предузећа, а на терет субјеката који је
поступио противно одредбама ове Одлуке. По протеку рока из упозорења спровешће се
принудно извршење.
Наплата трошкова принудног извршења вршиће се у поступку прописаном за наплату
других јавних прихода.
У случају да предузеће, установа, друго правно лице, предузетник или физичко лице
учини радњу супротно одредбама ове Одлуке односно уколико започне радове без одобрења
Оделења или их врши на начин који није у складу са одобрењем, комунални инспектор може
обуставити започете радове.
Члан 96.
Уколико на јавним површинама, комуналним објектима и уређајима као последица
прекршајне радње, настану промене и оштећења, јавно предузеће коме комунални инспектор
наложи отклањање недостатака на терет учиниоца прекршаја, има право на накнаду ових
трошкова према посебно утврђеној вредности радова у програму за текућу годину на име
отклањања недостатака и повећаних трошкова одржавања одређене површине у дужем
временском периоду.
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Средства која јавно предузеће оствари по ставу 1. овог члана утрошиће се за
остваривање послова и задатака од јавног интереса које ово предузеће обавља у вези са
одржавањем јавних површина, комуналних објеката и уређаја.
Члан 97.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Мали Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-6/2019-02
Председник Скупштине општине
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош
Иштван Сиђи, с.р.
____________________ . ___________________

18.
На основу члана 20. став 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош", бр. 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010), Скупштина
општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 05.02.2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвођење
атмосферских вода са јавних површина, прописују општи услови за изградњу,
реконструкцију и одржавање канализације у насељеним местима општине, начин обезбеђења
континуитета одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, права и обавезе
комуналног предузећа и корисника комуналних услуга, начин плаћања коришћења
канализације, надзор над применом одредаба ове одлуке на територији општине Мали Иђош
Члан 2.
Под одвођењем и пречишћавањем отпадних вода сматра се сабирање искоришћених
вода од прикључка потрошача на уличну мрежу, одвођење канализационом мрежом,
пречишћавање и испуштање из мреже, као и чишћење септичких јама.
Под одвођењем атмосферских вода сматра се сабирање и одвођење атмосферских
вода, као и површинских вода са јавних површина путем цевовода, канала и сличних
објеката, њихово пречишћавање и испуштање из мреже.
Члан 3.
Делатност из члана 2. став 1. ове Одлуке врши ЈП Комунал Мали Иђош (у даљем
тексту: Комунално предузеће)
Делатност из члана 2. став 2. ове Одлуке врши комунално предузеће за затворене
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колекторе за одвод атмосферских вода, са ревизионим окнима (шахтовима), сливницима са
таложницима, уливним грађевинама и изливним грађевинама са таложницима и главне
отворене сабирне канале за одвођење атмосферских вода, са пропустима од тврдог
материјала. Под отвореним сабирним каналима подразумевају се канали који одводе
атмосферске воде из насеља до основне каналске мреже.
Делатност из члана 2. Став 2. ове Одлуке врше Месне заједнице за уличне отворене
канале за одвођење атмосферских вода са пропустима од тврдог материјала
Члан 4.
Канализација се дели на јавну, индустријску и кућну.
Члан 5.
Јавну канализацију сачињавају:
1. колектори за одвођење отпадних вода, са ревизионим окнима (шахтовима),
2. црпне станице за препумпавање отпадних вода,
3. постројења за пречишћавање отпадних вода,
4. затворени колектори за одвод атмосферских вода, са ревизионим окнима
(шахтовима), сливницима са таложницима, уливним грађевинама и изливним грађевинама са
таложницима,
5. главни отворени сабирни канали за одвођење атмосферских вода, са пропустима
од тврдог материјала,
6. улични отворени канали за одвођење атмосферских вода са пропустима од тврдог
материјала.
Члан 6.
Индустријску канализацију сачињавају:
1. колектори за одвод отпадних и атмосферских вода предузећа, других правних лица
и предузетника до места прикључка на јавну канализацију,
2. уређаји за предтретман индустријских отпадних вода предузећа, других правних
лица и предузетника, и
3. црпне станице за препумпавање отпадних и атмосферских вода предузећа, других
правних лица и предузетника.
Члан 7.
Кућну канализацију сачињавају инсталација за одвођење отпадних и атмосферских
вода од индивидуалних објеката и објеката колективног становања до места прикључка на
јавну канализацију.
Члан 8.
Корисници канализације могу сами да изводе све радове у вези прикључења на јавну
канализацију за одвођење отпадних вода, осим самог прикључења на шахт на месту
прикључења које врши Комунално предузеће, уз накнаду стварних трошкова.
Комунално предузеће издаје техничке и друге услове за извођење радова из става 1.
овог члана, за сваки поједини прикључак.
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 9.
О изградњи и реконструкцији објеката из члана 5. ове Одлуке у свим насељеним
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местима општине стара се Комунално предузеће.
Изградња и реконструкција објеката из става 1. овог члана врши се у складу са
годишњим програмом рада Комуналног предузећа на који сагласност даје Скупштина
општине.
Члан 10.
Изграђени објекти из члана 5. тачка 1. до 5. предају се на коришћење, управљање и
одржавање Комуналном предузећу.
Комунално предузеће из става 1. овог члана дужно је да:
- одржава објекте из претходног става у исправном стању,
- издаје техничке услове и упутства за извођење радова на објектима из члана 6. и 7.
ове Одлуке,
- контролише степен загађености испуштених отпадних и атмосферских вода у
канализацију отпадних и атмосферских вода и по потреби предузима одговарајуће мере за
отклањање штетних последица у складу са позитивним законским прописима.
Члан 11.
Изграђени објекти из члана 5. тачка 6. предају се на коришћење, управљање и
одржавање месним заједницама.
Месна заједница може својом одлуком одредити да се о одржавању објеката из
претходног става старају власници односно корисници грађевинског земљишта и објеката
поред или испред којих су изграђени објекти из става 1. овог члана.
Члан 12.
О изградњи, реконструкцији и одржавању објеката из члана 6. и 7. ове Одлуке стара
се корисник.
Члан 13.
На објектима из члана 5. ове одлуке, испод и изнад тих објеката не могу се изводити
никакви радови којима се може нарушити несметано функционисање истих.
Ако изградња комуналних и других објеката захтева измештање или реконструкцију
објеката из члана 5. ове одлуке, инвеститор радова је дужан о томе прибавити претходну
сагласност комуналног предузећа односно месне заједнице и сносити трошкове
реконструкције и измештања и повећања трошкова за отежане услове функционисања тих
објеката у фази изградње и реконструкције.
Члан 14.
Корисници кућне и индустријске канализације дужни су да исту одржавају у
исправном стању.
Субјекти из члана 11. ове Одлуке дужни су да:
- постојеће отворене канале и пропусте редовно чисте, косе траву и предузимају
одговарајуће мере за нормално функционисање истих.
Члан 15.
Сваки објекат који се спаја са јавном канализацијом отпадних и атмосферских вода
мора имати свој прикључак.
Прикључком на канализацију отпадних и атмосферских вода сматра се сваки
цевовод, отворени и затворени канал и шахт до места спајања са уличном канализацијом.
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Прикључење на канализацију отпадних вода и затворену канализацију атмосферских
вода врши Комунално предузеће.
Прикључење на отворену канализацију атмосферских вода врши власник односно
корисник објекта који се прикључује у складу са условима издатим од стране месне
заједнице.
Трошкове прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну
канализациону мрежу сноси инвеститор објекта.
Цену прикључка утврђује комунално предузеће, уз сагласност Општинског већа
општине Мали Иђош.
Члан 16.
Прикључење на јавну канализацију обавезно је за све кориснике који се снабдевају
водом из јавног водовода, односно сопственог извора водоснабдевања, а који испуњавају
техничке услове за прикључење.
Прикључење постојећих објеката на јавну канализацију у смислу става 1. овог члана
на подручју на коме је изграђена јавна канализација мора се извршити у року од 12 месеци
од дана ступња на снагу ове Одлуке.
Прикључење новоизграђених објеката на постојећу канализацију мора се извршити у
току изградње објеката, а најкасније пре почетка коришћења објекта.
Корисници поред чијих објеката се гради јавна канализација дужни су да у року од 6
месеци од дана издавања употребне дозволе за коришћење јавне канализације прикључе
своје објекте на исту.
У случају када се врши прикључење на јавну канализацију објекта колективног
становања, корисником се сматра инвеститор изградње зграде, све док комуналном
предузећу не достави податке о новим корисницима односно закупцима стамбених и
пословних јединица у том објекту.
Члан 17.
Техничке услове за прикључења на јавну канализацију утврђује Комунално
предузеће, односно месна заједница на захтев инвеститора објекта који се прикључује.
За прикључење објеката на јавну канализацију отпадних вода и затворене колекторе
атмосферских вода подноси се писмени захтев Комуналном предузећу, које је дужно да у
року од 30 дана, у грађевинској сезони прикључи објекат на јавну канализацију, уколико су
испуњени технички услови.
Уколико нису испуњени технички услови Комунално предузеће ће одбити захтев за
прикључење објеката на јавну канализацију.
На јавну канализацију се могу прикључити објекти који су изграђени у складу са
законом.
После извршеног прикључења на јавну канализацију, корисник је дужан да најкасније
у року од 60 дана очисти, дезинфикује и затрпа напуштену септичку јаму.
Члан 18.
Забрањено је самовољно прикључење на јавну канализацију.
Комунално предузеће односно месна заједница ће извршити затварање свих
прикључака канализације којим су се корисници самовољно прикључили на јавну
канализацију о трошку инвеститора- корисника најкасније у року од 30 дана од момента
сазнања за постојање оваквог прикључења.
Члан 19.
На подручјима где није изграђена канализација, власник, односно инвеститор објекта
је дужан да изгради септичку јаму.
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У случајевима из ст. 1. овог члана власник, односно инвеститор објекта је дужан да
изгради септичку јаму у складу са важећим прописима, стандардима и техничким
нормативима прописаним за ту врсту помоћног објекта, и то водонепропусну септичку јаму
затвореног типа, у складу са условима из одобрења за изградњу издатог од надлежног
органа.
Члан 20.
Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на
септичку јаму, дужан је да одржава септичку јаму у исправном стању, да се стара о њеном
редовном чишћењу, као и да не дозволи изливање септичке јаме.
У случају изливања септичке јаме, и угрожавање других објеката, односно добара
(земљишта, подземних и површинских вода) одговоран је власник објекта из става 1. овог
члана, осим ако је изливање изазвано вишом силом.
У циљу заштите подземних и површинских вода, као и земљишта, забрањује се
претварање постојећих бунара у септичке јаме.
Члан 21.
Забрањено је упуштање отпадних вода у канализацију за одвођење атмосферских
вода.
Забрањено је испуштање и претакање отпадних вода из септичких јама у отворене
уличне канале за одвођење атмосферских вода.
Забрањено је упуштање атмосферских вода у канализацију за одвођење отпадних
вода.
Члан 22.
Све отпадне воде које садрже у себи штетне састојке изнад дозвољених
концентрација морају се пре упуштања у јавну канализацију пречистити до степена који је
одређен чланом 23. ове Одлуке.
Ако у случају упуштања воде у јавну канализацију преко дозвољене концентрације
штетних састојака, прети оштећење, дође до оштећења или загушења јавне канализације,
корисник може бити искључен из даљег коришћења јавне канализације, а насталу штету
дужан је надокнадити.
Искључење са јавне канализације у смислу става 2. овог члана, врши се привремено
до испуњавања услова из члана 23. ове Одлуке.
Члан 23.
У јавну, кућну и индустријску канализацију забрањено је упуштати и убацивати
материје које могу штетно деловати на јавну канализацију и пратеће објекте или на здравље
људи, а нарочито:
- шут, пепео, стакло, песак, комине, длаке, парчиће коже, пластичне материје,
текстилне материје и сл. (ове материје не смеју се уносити у канализацију ни у уситњеном
стању);
- течни стајњак, стајњак, вода од силаже;
- масти биљног и животињског порекла;
- вештачке смоле, лакове, битумен и тер као и њихове емулзије, течне отпатке који се
отврдњавају, цемент, малтер, креч, гипс и сл.;
- нафта и нафтни деривати, средства за заштиту биља и средства против штеточина;
- киселине и базе, фосфен, водониксулфид, карбид који ствара ацетилен као и
изражено токсичне и биолошки тешко разградљиве материје.
Максимално дозвољене концентрације материја у канализацији су материје одређене
Законом и подзаконским актима из области која регулише највећи дозвољени ниво
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загађујућих материја у површинским и подземним водама и земљишту.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 24.
Комунално предузеће и месне заједнице су дужни да организују свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује трајно и безбедно одвођење и пречишћавање атмосферских и
отпадних вода, непрекидно, под једнаким условима за све кориснике услуге.
Члан 25.
Комунално предузеће и месне заједнице не одговарају за поремећаје у одвођењу и
пречишћавању отпадних и атмосферских вода који су настали услед више силе, неправилне
употребе и техничке неисправности кућне канализације.
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима канализације или других
разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида
нормалног функционисања канализације, комунално предузеће односно месна заједница су
обавезни да одмах и без одлагања предузму мере на отклањању узрока и последица
поремећаја, односно прекида и то нарочито:
1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида у вршењу одвођења и пречишћавања отпадних и
атмосферских вода, као и да ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за одвођење и
пречишћавање атмосферских и отпадних вода,
2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује
одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода, као и да заштити објекате
канализације од даљих хаварија,
3. да привремено ограничи или забрани коришћење унутрашњих инсталација
канализације или дела канализације,
4. да привремено обезбеди приручне уређаје за одвођење отпадних вода из објеката
корисника услуге,
5. да наложи повезивање на друге објекте, инсталације и уређаје за одвођење, ако је то
могуће,
6. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи општине.
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима канализације или других
разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, субјекти из става 1. Овог члана
нису у могућности да обезбеди одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода
свим прикљученим корисницима, првенство имају здравствене установе, организације
образовања и васпитања и корисници које као приоритетне одреди надлежани општински
орган.
Члан 26.
Ако се прекид у функционисању канализације, планира због извођења радова
потребних ради одржавања, ревизије, ремонта, реконструкције или припајања појединих
делова и комуналних објеката канализације или прикључења нових корисника или других
сличних радова, комунално предузеће, односно месна заједница дужни су да о томе обавести
кориснике услуге преко средстава јавног информисања, а такође и писменим путем орган
Општинске управе надлежан за комуналне послове, и то најкасније три дана пре планираног
прекида.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГЕ
ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 27.
Одвођење отпадних вода корисника услуге врши се на основу уговора, који се
закључује са Комуналним предузећем.
Уговор из става 1. ове одлуке, садржи нарочито: место прикључења и мерења, начин
и рокове одвођења, цену прикључка и цену одвођења отпадних вода, начин обрачуна и
плаћања, време на које се уговор закључује, одговорност за причињену штету и одговорност
за неиспуњење или неуредно испуњење обавеза из уговора и случајеве и услове у којима се
може привремено ускратити одвођење отпадних вода, као и друге потребне елементе у
складу са Законом.
Члан 28.
Комунално предузеће може кориснику услуге привремено ускратити одвођење
отпадних вода само у случајевима утврђеним законом, под условима и на начин утврђеним
овом одлуком.
Члан 29.
Корисник услуге је дужан да се стара о унутрашњим инсталацијама канализације и да
их одржава у исправном стању.
Члан 30.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним лицима комуналног предузећа
приступ комуналним објектима канализације, ради провере исправности, отклањања
кварова, замене и одржавања истих.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним лицима комуналног предузећа
прелазак преко парцеле и приступ непокретности у власништву корисника услуге ради
извођења радова из става 1. овог члана.
Члан 31.
Корисник услуге има право да захтева, у случају техничких или других сметњи у
одвођењу отпадних вода чији узрок није на објекту корисника услуге, да се те сметње
отклоне у примереном року.
Сметњама у одвођењу отпадних вода у смислу става 1. овог члана, не сматрају се
прекиди у одвођењу настали због примене мера или извођења радова из чл. 25. и 26. ове
одлуке.
Члан 32.
Ако постоје неправилности и недостаци у извршењу обавеза на страни корисника
услуге, комунално предузеће ће привремено ускратити одвођење отпадних вода корисника
услуге, под условима и на начин прописан овом одлуком.
Пре привременог ускраћења одвођења отпадних вода, кориснику услуге мора бити
достављена писмена опомена, у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и
недостатака.
Члан 33.
Одвођење отпадних вода може се привремено ускратити кориснику услуге, ако за то
постоје техничке могућности, а да се при том не омета вршење комуналне услуге одвођења
отпадних вода другим корисницима услуге, у следећим случајевима:
1.
ако отпадне воде одводи мимо мерних уређаја, тамо где су ови уређаји
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постављени;
2.
ако онемогући правилно регистровање количине и састава одведених отпадних
вода;
3.
ако објекат корисника услуге омета нормално одвођење отпадних вода других
корисника услуге;
4.
ако преко своје инсталације, без добијених услова и сагласности комуналног
предузећа дозволи другом кориснику услуге одвођење отпадних вода;
5.
ако онемогући овлашћеним лицима приступ до мерних уређаја, односно до
инсталације и канализационог прикључка;
6.
ако одводи отпадне воде у супротности са издатим техничким условима,
односно уговором о одвођењу отпадних вода;
7.
ако не плати накнаду за извршену услугу одвођења отпадних вода два месеца
узастопно;
8.
ако не угради посебни уређај за пречишћавање отпадних вода које садрже
опасне и штетне материје.
У случајевима из става 1. овог члана, комунално предузеће дужно је да претходно
достави писмену опомену о недостацима, односно неправилностима због којих се може
привремено ускратити одвођење отпадних вода и да одреди примерен рок за отклањање
недостатака, односно неправилности у складу са овом одлуком.
Уколико корисник услуге у остављеном року не поступи по писменој опомени и не
отклони недостатке, односно неправилности комунално предузеће ће привремено ускратити
одвођење отпадних вода кориснику услуге.
Корисник услуге коме је привремено ускраћено одвођење отпадних вода дужан је да
сноси сву штету која евентуално настане услед обуставе вршења услуге.
Правно или физичко лице које је самовласно прикључило унутрашње инсталације
канализације свог објекта на јавну канализацију, дужно је да сноси сву штету која
евентуално настане услед искључења таквог објекта са јавне канализације.
НАЧИН ПЛАЋАЊА КОРИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 34.
Корисник услуге дужан је да комуналном предузећу плаћа цену за одвођење отпадних
вода, која се обрачунава према кубном метру одведених отпадних вода.
Цену за 1 м3 одведених отпадних вода из става 1. овог члана утврђује комунално
предузеће применом елемената за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о
комуналним делатностима, уз сагласност Општинског већа општине Мали Иђош.
Члан 35.
Количину одведених отпадних вода утврђује комунално предузеће на основу
количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру.
Изузетно, за кориснике канализације који имају сопствене изворе воде, мерење
количине одведених отпадних вода врши се преко уграђених мерних уређаја или на основу
процене комуналног предузећа.
Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на
септичку јаму, дужан је да по извршеној услузи чишћења септичке јаме плати цену за
извршену услугу, која се обрачунава према кубном метру изнетих фекалија.
Цену изношења фекалија из септичке јаме утврђује комунално предузеће применом
елемената за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним
делатностима, уз сагласност Општинског већа општине Мали Иђош.
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НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа општине Мали
Иђош.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши комунални инспектор
Општинске управе општине Мали Иђош.
Члан 37.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
- контролише да ли се делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних
вода обавља на начин и под условима утврђеним овом одлуком и актима донетим на основу
ове одлуке;
- контролише стање комуналних објеката канализације, унутрашњих инсталација
канализације и септичких јама;
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
у обављању делатности одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;
- нареди чишћење септичке јаме;
- предузима друге мере утврђене законом и овом Одлуком.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП Комунал Мали Иђош
ако:
1. не одржава јавну канализацију у исправном стању (члан 10. став 2, алинеја 1),
2. не контролише степен загађености испуштених отпадних вода у јавну канатизацију и не
предузима по потреби одговарајуће мере за отклањање штетних госледица у складу са
позитивним законским прописима (члан 10. став 2. алинеја 3),
3. не изда техничке услове за прикључење на јавну канализацију (члан 17. став 1),
4. не изврши прикључење објекта на јавну канализацију у року од 30 дана од дана поднетог
захтева (члан 17. става 2),
5. прикључи на јавну канализацију бесправно изграђени објекат (члан 17. став 4),
6. не изврши затварање прикључка канализације на начин и у року предвиђеном чланом 18. став
2.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈП Комунал Мали Иђош
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
Члан 39.
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. изводи радове изнад или испод објеката из члана 5. ове Одлуке којима може нарушити
несметано функционисање истих;
2. не прибави сагласност ЈП Комунал Мали Иђош за извођење радова због којих је потребно
измештање или реконструкција објеката из члана 5. ове Одлуке;
3. не одржавају индустријску и кућну канализацију у исправном стању (члан 14. ст. 1),
4. не одржава постојеће уличне канале на начин прописан чланом 14. ст. 2. ове Одлуке,
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5. изврши прикључење на отворену канализацију атмосферских вода супротно издатим
условима (члан 15. став 4.)
6. не изврши прикључење објеката на изграђену јавну канализацију на начин и у року
предвиђеном у члану 16. ове Одлуке,
7. ако у року од 60 дана сд дана прикључења на јавну канагизацију не очисти, дезинфикује и
затрпа напуштену септичку јаму (члан 17. став 5),
8. изврши самовољно прикључење на јавну канализацију, (члан 18. став 1.),
9. ако не изгради септичку јаму на начин предвиђен чланом 19. ове Одлуке,
10. ако не одржава септичку јаму у исправном стању на начин предвиђен чл. 20. ове Одлуке,
11. ако постојећи бунар претвори у септичку јаму (члана 20. став 3),
12. ако упушта отпадне воде у канализацију за одвођење атмосферских вода, или претаче отпадне
воде из септичких јама у отворене уличне канале за одвођење атмосферских вода, или упушта
атмосферске воде у канализацију отпадних вода (члан 21),
13. ако у јавну, кућну или индустријску канализацију упушта и убацује отпатке и материје из
члана 23. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу новчаном казном у износу од 30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
2.000,00 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Комунално предузеће је овлашћено да у складу са законима, подзаконским актима
и овом одлуком, доноси правилнике, процедуре и друга општа акта којима се регулише
поступак одржавања канализације, поступак решавања приговора корисника комуналне
услуге и сл.
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Мали Иђош''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-7/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ___________________

19.

На основу члана 2. став 3. тачка 14., члана 3., 4., 5. и 6. Закона о комуналним
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), 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 члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали
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Иђош ("Службени лист општине Мали Иђош", број 13/2008 пречишћен текст и 7/2010),
Скупштинa општине Мали Иђош на седници која је одржана дана 05.02.2019. 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,
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,
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- 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.
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.
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.
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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,
- 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
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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.
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,
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- 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.
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
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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
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

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 85.

- 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.
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.
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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
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Мали Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-8/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ___________________

20.

На основу члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине
Мали Иђош“, број 13/2008 - пречишћен текст и 7/2010), члана 3. Одлуке о накнадама и
другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине општине и других
органа општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у
органима општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 10/2017) и Решења о
именовању председника, заменика председника и чланова Комисија Скупштине општине,
Општинског већа, председника општине и других органа општине Мали Иђош, Скупштина
општине Мали Иђош на седници одржаној дана 05.02.2019. године, донела је

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 87.

П Р АВ И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника
о утврђивању висине накнаде за рад одборника и председника, заменика председника и
чланова Комисија Скупштине општине, Општинског већа, председника општине и
других органа општине Мали Иђош

Члан 1.
Овим Правилником се мења Правилнк о утврђивању висине накнаде за рад одборника
и председника, заменика председника и чланова Комисија Скупштине општине, Општинског
већа, председника општине и других органа општине Мали Иђош (,,Сл. лист општине Мали
Иђош“ бр. 10/2018).
Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Члановима Канцеларије за локални економски развој припада месечна нето накнада
за учешће у раду у висини од 32.100,00 динара и право на накнаду за долазак и одлазак са
рада.
Члан 3.
Овај Правилник се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Мали Иђош.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-9/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Иштван Сиђи, с.р.

____________________ . ___________________

21.

На основу члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој
седници одржаној дана 05.02.2019. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност на на План и програм пословања Јавног Предузећа Комунал Мали
Иђош за 2019.
Члан 2.

Страна 88.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-10/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ___________________

22.
На основу члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој
седници одржаној дана 05.02.2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Посебан програм Јавног Предузећа Комунал Мали Иђош за
2019.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-11/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ___________________

23.
На основу члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој
седници одржаној дана 05.02.2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања и Посебан програм Регионалне депоније
д.о.о. Суботица за 2019.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Број 3.

Службени лист општине Мали Иђош

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-12/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
МАЛИ ИЂОШ

Година 2019.

Страна 89.

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ___________________

24.
На основу члана 66а. Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист
општине Мали Иђош,,бр.20/2008-пречишћени текст, 8/2015 и 13/2016) Скупштина општине
Мали Иђош на седници одржаној дана 05.02.2019. године доноси следеће
РЕШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се члан Канцеларије за локални економски развој Скупштине општине
Мали Иђош:
1. Санела Глоговац из Фекетића
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13/2019-02
Дана: 05.02.2019. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ___________________

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

______________________________________________________________________________
Број
Szám
Broj

Назив
Megnevezés
Naziv

Страна
Oldal
Strana

12. ................................................................................................................................................................................................................................................ 2
ОДЛУКA.................................................................................................................................................................................................................................... 2
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ .................................................................................................................................................... 2
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2019. ГОДИНУ ................................................................................................................................................................. 2
13. .............................................................................................................................................................................................................................................. 37
ОДЛУКA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ................................................................................................................................................... 37
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ............................................................................................................................................................................................ 37
14. .............................................................................................................................................................................................................................................. 38
OДЛУКA.................................................................................................................................................................................................................................. 39
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА .................................................................................... 39
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ................................................................................................................................................................ 39
15. .............................................................................................................................................................................................................................................. 39
ОДЛУКA.................................................................................................................................................................................................................................. 39
О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА...................................................................................................................................... 39
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ........................................................................................................................................................... 39
16. .............................................................................................................................................................................................................................................. 44
ОДЛУКA О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ............................................................................ 44
17. .............................................................................................................................................................................................................................................. 47
О Д Л У К A О КОМУНАЛНОМ РЕДУ.......................................................................................................................................................................... 47
18. .............................................................................................................................................................................................................................................. 69
ОДЛУКA.................................................................................................................................................................................................................................. 69
О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА................................................................................................. 69
19. .............................................................................................................................................................................................................................................. 78
ОДЛУКA О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ......................................................................................................................................... 79
20. .............................................................................................................................................................................................................................................. 86
П Р АВ И Л Н И К .................................................................................................................................................................................................................. 87
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА ........................................................................................................................................................... 87
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ОДБОРНИКА И ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ ...................................................................................................................................................................................................................................... 87
21. .............................................................................................................................................................................................................................................. 87
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .......................................................................................................................................................................... 87
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА НА ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2019. ........ 87
22. .............................................................................................................................................................................................................................................. 88
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .......................................................................................................................................................................... 88
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2019......................................... 88
23. .............................................................................................................................................................................................................................................. 88
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .......................................................................................................................................................................... 88
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПОСЕБАН ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ Д.О.О. СУБОТИЦА ЗА
2019........................................................................................................................................................................................................................................... 88
24. .............................................................................................................................................................................................................................................. 89
Р Е Ш Е Њ Е ........................................................................................................................................................................................................................... 89
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ .................. 89

_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Данило Дабовић начелник Општинске управе
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Данило Дабовић, Барањи Силард
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard

Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.

______________________________________________________________________________

