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Акта Скуштине општине Оџаци 

 
 

Aкта Председника општине Оџаци 
155. Решење о образовању Комисије за оцену психофизичке ометености детета 438. 

156. Решење о именовању Комисије за спровођење Конкурса за доделу 
стипендија студентима дефицитарних струка 

439. 

 

 
Година :    XLX 

О  Џ  А  Ц  И 
18. НОВЕМБАР 2015 . ГОДИНЕ 

Број  15 

Рeдни 
број 

Назив акта 
Стра- 

на 

146. Одлука о ребалансу буџета општине Оџаци за 2015. годину 365. 

147. Одлука о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта 405. 

148. 
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Оџаци  

421. 

149.  
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине 
Оџаци   

433. 

150. Решење о образовању Комисије за планове  435. 

151. 
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, стамбено – 
комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине 
Оџаци   

436. 

152. 
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Основне школе 
„Мирослав Антић“ Оџаци  

437. 

153. 
Закључак о давању сагласности на измене Програма пословања ЈКП 
„Брестком“ Бачки Брестовац за 2015. годину 

438. 

154. 
Закључак о давању сагласности на Годишњи План рада ПУ „Полетарац“ 
Оџаци за радну 2015/2016. годину 

438. 
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146. На основу  члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», 
број 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/2014), члана 32. став 1. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07 и 
83/2014-др закон), члана 39. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци («Службени лист општине 
Оџаци» број: 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 35. седници одржаноj 18.11.215.  
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I   ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Оџаци за 2015. годину («Службени лист општине Оџаци» 

број: 23/14, 2/15, 5/15, 7/15, 10/15 и 11/15), члан 1. мења се и гласи: 
„Укупни приходи и примања буџета општине Оџаци за 2015. годину заједно са 

примањима корисника из других извора, планирају се у износу од 1.055.507.104 динара.“ 
Износ из претходног става састоји се из укупних прихода и примања буџета за 2015. 

годину (у даљем тексту–буџет) у износу од 1.027.966.433 динара, и примања корисника из других 
извора у износу од 27.540.671 динара. 

  
Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима новчаних средстава, 

пренетим неутрошеним средствима из ранијих година утврђују се у износу од 1.027.966.433 динара 
и то: 

- приходи текуће године (осим трансфера) 562.196.276 динара, 
- трансфери од других нивоа власти 264.418.783 динара, 
- неутрошена средства из претходне године 201.351.374 динара. 

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

ОПИС Економска 
класификација 

С редства из  
буџета 
2015 . 

1  2  3  

A)  ПРИ МАЊ А И  И ЗДАЦ И  БУЏЕ Т А 
    

  I   УКУПН А ПРИ М АЊ А 7 +8  82 6 , 61 5 , 05 9 

Т Е К УЋИ  П РИХ ОДИ  7  82 6 , 61 5 , 05 9 

1 .  ПОР ЕС К И ПР ИХОД И 71  49 5 , 87 9 , 27 6 
1 .1  п ор ез  на  д ох од а к ,  д об ит ,и  к ап ит алне  добит к е( ос им  

с а м од оп рин ос а )  7 11  26 4 , 23 3 , 53 1 

1 .2  С а м од оп ри нос  71 1180  5 , 86 6 ,00 0 

1 .3  п ор ез  на  и м ов ин у 7 13  18 4 , 81 1 , 62 0 

1 .4  Пор е з  на  добр а  и  ус луг е (ос им н ак на де  ко је с е  кори ст е  
п ре ко  Б уџ ет с ког  ф онда ) ,  у  ч е му  7 14  1 2 , 300 , 000 

  -  по је д ине  вр ст е  п рих од а  с а  одр еђе н ом  на м е ном (на м ен с ки  
п ри ход)  71 4547 +714562  1 4 , 990 , 970 

1 .5  ос та ли  п ор е ск и  при ходи  7 12 +716  1 3 , 677 , 155 

2 .  НЕ ПО Р ЕС К И ПР ИХОДИ,  (Ос им  н ак на д е  ко је  с е  к ор ис т е  пр ек о  
Б уџе т с ког  ф он да )  у  ч ем у :  74  6 6 , 317 , 000 

 -  на плаћ ен е  к ам а т е 7 41 1 6 , 00 0 ,00 0 
 -  на кн ад а  з а  к ор ишћ е ње  прос тора  и  г р а ђе ви нс ког  

м а т ер иј ала  7 41 5 3 3 , 045 , 000 

3 .  M ЕМ ОР АНД УМ С К Е СТА В .  ЗА Р ЕФ.  ИЗ  ПР ЕТХ. ГОД.  7 72  0  

4 .  Д ОНАЦИЈ Е 7 31 +732  0  

5 .  ТР АНС Ф ЕР И  7 33  26 4 , 41 8 , 78 3 
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4 .  К АПИ ТАЛ НИ ПР ИХОД И -  ПР ИМ АЊ А ОД  ПР ОДАЈ Е 
Н ЕФИ Н.ИМ ОВ И НЕ 8  0  

  I I  УК УП НИ  РАСХО ДИ  И  И ЗД АЦ И ЗА Н АБ АВ К У 
НЕ Ф И НАНСИЈСК Е  И Ф ИН АН СИ ЈСКЕ  ИМ ОВ ИН Е 4 +5  1 , 02 7 ,96 6 ,43 3 

 1 . Т ЕК УЋИ РАСХОДИ  4  81 3 , 18 0 , 56 5 

1 .1  Р ас х од и  з а  за п ос ле не  41  16 8 , 00 4 , 26 6 

1 .2 .  К ор ишћ ење  р об а  и  ус л уг а  42  26 7 , 42 9 , 23 5 

1 .3 .  От п ла т а  кам а та  44  0  

1 .4 .  С уб ве нц ије  45  6 4 , 471 , 758 

1 .5 .  Из д а ци    з а  с оц ија лн у з аш т ит у из  б уџе та   47  5 2 , 818 , 060 

1 .6 .  Ос т а ли  ра с ходи  48 +4 9 5 4 , 324 , 038 

2 .Д ОНАЦ ИЈ Е,  Д О ТАЦИЈЕ И ТРА НС Ф ЕР И  46  20 6 , 13 3 , 20 8 

3 .Из да ци  з а  н аб а вк у не ф ин ан си јс ке  им ов ин е  5  21 4 , 78 5 , 86 8 

4 .Из да ци  з а  н аб а вк у ф ин ас иј ск е  и мов ине  (ос им  62 11 )   62  0  

  I I I  БУЏ Е ТСК И СУФ ИЦИ Т  (ДЕ Ф ИЦ ИТ ) (I -I I )  ( (7+8  ) - (4+ 5))  -20 1 , 35 1 ,37 4 

ПРИМ АР НИ Д ЕФ ИЦИТ (С У ФИЦИ Т) (УК У ПНИ П РИ ХО Д И 
У М АЊ ЕНИ З А НАПЛ АЋ ЕНЕ К АМ А ТЕ М ИНУС  УК У ПНИ 
Р АС Х ОД И У М АЊ ЕНИ З А ПЛ АЋЕН Е К АМ А ТЕ)  

(7 -74 11 +8 )- (4 -44 +5 )  -20 7 , 35 1 ,37 4 

УК УПНИ  Ф И СК АЛНИ  РЕ З УЛ Т АТ  ( I I I  +VI )   -20 1 , 35 1 ,37 4 

Б)   П РИМ АЊ А И  И ЗДАЦ И  П О ОСНО В У П РОД АЈЕ ,  
О ДНОСН О  Н АБАВ К Е  Ф ИНАНС ИЈ СК Е  И МО В ИНЕ  И ДАТ ИХ 
К РЕ ДИТ А     

  I V   ПРИМ АЊА П О О СН ОВ У П РОДАЈЕ  Ф И НАНСИ Ј СК Е  
И МОВ ИНЕ  И ОТ ПЛ АТ Е  ДАТ ИХ К РЕ ДИТ А 92  0  

  V  И ЗД АЦИ П О  О СН ОВ У ДАТ ИХ П ОЗ АЈ МИ ЦА И  Н АБАВ КЕ   
Ф И НАНСИЈ СК Е  И МОВ ИНЕ  62  0  

  VI    ПРИ МАЊ А ПО О СН О В У ПРОДАЈЕ  Ф ИНАНСИ Ј СКЕ  
И МОВ ИНЕ  И ОТ ПЛ АТ Е  КРЕ ДИТ А М ИН УС И ЗДАЦ И  ПО 

ОСНОВ У ДАТ ИХ К РЕ ДИ Т А И НАБАВ КЕ  Ф ИН АН СИ ЈСКЕ  
ИМ ОВ ИН Е  (I V-V)  9 2-62  0  

В )  ЗАДУЖИВ АЊЕ  И  О Т П ЛАТ А ДУГ А  
    

  VI I   П РИМ АЊА О Д ЗАД УЖЕ ЊА  91  0  

1 .  ПР ИМ АЊ А ОД Д ОМ АЋИ Х З АД У ЖИВ АЊ А 9 11  0  

1 .1  З а дужи ва њ е код ј а в них  ф ин .и нс т . и  посл . ба на ка  91 13 +91 14 0  

1 .2  З а дужи ва њ е код с тр ан их  к ре ди т ор а 91 11 +91 12 +9 11 5+911 6
+  9 11 7+9 118+ 9119  0  

2 .ПРИМ АЊ А ОД  ИН ОС ТР А НИХ З АД У ЖИВ АЊ А 9 12  0  

  VI II  O Т ПЛ АТ А Г Л АВ НИ ЦЕ  61  0  

1 .  От п ла т а  г ла вн иц е  дом аћ им  кр ед ит орим а 6 11    

1 .1   От п ла т а  г ла вн иц е  ј а вн им  ф ин. инс т .и  п ос л. ба нк .  61 13 +61 14 0  

1 .2  От плат а  г лав ни це  ост а ли м  к ре ди т ор им а 61 11 +61 12 +6 11 5+611 6
+  6 11 7+6 118+ 6119  0  

2 .  От п ла т а  г ла вн иц е  ст р ан им  кр ед ит ор им а 6 12  0  

  I X ПРО МЕ Н А СТ АЊА Н А РАЧУНУ (  I I I +VI + VI I -VI II )  
  -20 1 , 35 1 ,37 4 

   X НЕ Т О Ф ИН АН СИ РАЊ Е  (VI +VI I -VI II -I X=-I I I )  
  20 1 , 35 1 , 37 4 
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Члан 2. 
 

Члан 2. мења се и гласи: 

Шифра Назив програма 
Средства из 

буџета       
износ у дин. 

Остала 
средства 
износ у 

дин. 

Укупна 
средства износ 

у дин. 

1101 Програм 1: Локални развој и просторно планирање 87,839,000   87,839,000 

0601 Програм 2: Комунална делатност 160,684,775   160,684,775 

1501 Програм 3: Локални економски развој 34,000,000   34,000,000 

1502 Програм 4: Развој туризма 7,972,625 0 7,972,625 

0101 Програм 5: Развој пољопривреде 103,267,820   103,267,820 

0401 Програм 6: Заштита животне средине 25,497,890   25,497,890 

0701 Програм 7: Путна инфраструктура 27,684,901   27,684,901 

2001 Програм 8: Предшколско васпитање 56,542,198 22,390,671 78,932,869 

2002 Програм 9: Основно образовање 65,384,619   65,384,619 

2003 Програм 10: Средње образовање 17,452,020   17,452,020 

0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита 64,056,573   64,056,573 

1801 Програм 12: Примарна здравствена заштита 50,754,189   50,754,189 

1201 Програм 13: Развој културе 19,816,504 150,000 19,966,504 

1301 Програм 14: Развој спорта и омладине 39,047,278 5,000,000 44,047,278 

0602 Програм 15: Локална самоуправа 267,966,041   267,966,041 

  Укупно по програмима: 1,027,966,433 27,540,671 1,055,507,104 

 
Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 
„Буџет општине Оџаци за 2015. годину састоји се од: 

1. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине    
     (ек.кл. 7 + 8) у износу од 826.615.059 динара; 
2. текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину 
     (ек.кл. 4 + 5) у износу од 1.027.966.433 динара; 
3. буџетског дефицита (1 – 2) у износу од 201.351.374 динара. 

Средстава буџетског дефицита у износу од 201.351.374 динара биће покривена пренетим 
средствима из претходних  година у износу од 201.351.374 динара.“ 

 
Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016. и 2017.  годину исказују 

се у следећем прегледу: 
Ек. 

клас. 
Ред. 
бр. 

Опис 
Износ у динарима 

      2015. 2016. 2017. 

1 2 3 4 5 6 

    А. Капитални пројекти       

511   Зграде и грађевински објекти       

  1. Дирекција за изградњу       

  

1/1 

Израда Пројекта троструког 20 кв кабловског вода ( у 
појединим деловима трасе у једном кабловском рову) од 
ТС 110/20 кв “Оџаци” до РП 20 кв “Лепенка” (два вода) и 
од ТС 110/20кв “Оџаци” до МБТС 20/0,4кв “Радна зона 
(један вод) у Индуструјској зони Оџаци.       

    Укупна вредност пројекта: 1.080.000,00       
    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 1,080,000     
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1/2 

Изградња Кабловског 20 кв  вода  од ТС 110/20 кв  “Оџаци”  
до постојеће трансформаторске  станице 20/0,4 кв “Радна 
зона “  дужина 3700 м и доградња две 20 кв водне ћелије у 
МБТС “Радна зона “ у Индустријској зони Оџаци.       

    Укупна вредност пројекта: 11.856.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 5,856,000 6,000,000   

  

1/3 

Изградња Трансформаторске станице 20/0,4 кв СТС 
“Индустријска зона “ тип као ЕВ-3, подтип 1.0.1 са 
енергетским трансформатором снаге 400 ква на парцели 
број 2308/2  КО Ратково у Раткову и Кабловски прокључни 
20 кв вод од постојећег надземног МВ вода  у ул. Војводе 
Мишића до нове СТС “Индустријска зона “ која се гради на 
парцели  број 2308/2 КО Ратково у Раткову.       

    Укупна вредност пројекта: 2.505.605,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 2,505,605     

  

1/4 

Изградња кабловског 20 КВ  вода од ТС 110/20 КВ 
“Оџаци” до постојећег 20 кв РП  “Лепенка” дужине 3540 м 
и доградња РМУ са две 20 кв водне ћелије  у РП Лепенка у 
Индустријској зони Оџаци.       

    Укупна вредност пројекта: 11.280.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 5,280,000 6,000,000   

  

1/5 

Изградња Трансформаторске станице 20/0,4 кв МБТС 
“Индустријска зона “ ,тип као ЕВ -41, грађевински 2х630 
ква , са једним енергетским трансформатором снаге  630 
ква на парцели број 2527/1 КО Каравуково у Каравукову и 
Кабловски прикључни 20 кв вод од постојећег надземног 
вода  “Богојево” до нове МБТС “Индустријска зона” која се 
гради на парцели број 2527/1 Ко Каравуково у Каравукову.       

    Укупна вредност пројекта: 3.180.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 3,180,000     

  1/6 Израда пројекта за извођење саобр. инд.зона 6069/42       

    Укупна вредност пројекта: 420.000,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 420,000     

  1/7 Изградња осталих обј. - паркинг вртић "Бајка" Оџаци       
    Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 1,500,000     

  
1/8 

Израда техничке документације за изградњу атмосферске 
канализације Оџаци       

    Укупна вредност пројекта: 395.500,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 395,500     

  
1/9 

Израда техничке документације за изградњу водоводне 
мреже и фек. кан. Оџаци       

    Укупна вредност пројекта: 399.500,00       
    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 399,500     

  
1/10 

Израда техничке документације за рехабилитацију и 
ојачање коловоза Б. Грачац - Крушчић       

    Укупна вредност пројекта: 400.000,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 400,000     

  1/11 Реконструкција улице Ј. Гагарина у централном делу Оџака       

    Укупна вредност пројекта: 18.695.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 18,695,000     
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  1/12 Капитално одржавање - Бељаничка улица у С. Милетићу       

    Укупна вредност пројекта: 5.253.719,31       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 1,313,430     

     - донације других нивоа власти 3,940,289     
  1/13 Кап. одрж. осталих објеката –  рефлектори С. Милетић        

    Укупна вредност пројекта: 470.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 470,000     

  
1/14 

Капитално одржавање аутопутева - радови на платоу С. 
Милетић       

    Укупна вредност пројекта: 2.630.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 2,630,000     

  
1/15 

Израда тех.-маш. пројекта пречишћ. пијаће воде у Б. 
Брестовцу       

    Укупна вредност пројекта: 144.000,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 144,000     

  1/16 Изградња дела атмосф. канализације у Б.Брестовцу       
    Укупна вредност пројекта: 4.761.792,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 4,761,792     

  1/17 Израда тех. документације за санацију моста Б. Грачац        

    Укупна вредност пројекта: 400.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 400,000     
  1/18 Изградња семафора у Раткову       

    Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00       
    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 1,500,000     

  1/19 Израда тех. документације за изградњу семафора  - Ратково       

    Укупна вредност пројекта: 200.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 200,000     

  
1/20 

Израда тех. документације за рех.и ојач. кол.на парц. 520 - 
Богојево       

    Укупна вредност пројекта: 150.000,00       
    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 150,000     

  
1/21 

Кап. одрж. ост. обј. –  поправка крова и фасаде М.З. Б. 
Брестовац       

    Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 3,300,000     

  1/22 Кап. одрж. ост. обј. –  школа Б. Брестовац       

    Укупна вредност пројекта: 360.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 360,000     
  1/23 Изр. техн. док. за изр. биц. стазе Оџаци - Каравуково        

    Укупна вредност пројекта: 500.000,00       
    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 500,000     

  1/24 Изр. пр. за пос. брзинског дисплеј радара у Раткову       
    Укупна вредност пројекта: 200.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 200,000     

  1/25 Изр. пр. за изв. пост. саобраћ. сигнализац. (семафора)       
    Укупна вредност пројекта: 144.000,00       

    Извори финансирања:       
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     - из текућих прихода буџета 144,000     

  1/26 Изр. тех. док. семафор Оџаци, улице Жељ. и В. Путника       

    Укупна вредност пројекта: 108.000,00       
    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 108,000     
  1/27 Израда тех. док. изгр. пешач. стаза радна зона Оџаци       

    Укупна вредност пројекта: 500.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 500,000     

  1/28 Израда тех. док. за изградњу пута иза "Магне"       

    Укупна вредност пројекта: 600.000,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 600,000     

  1/29 Ревитализација и изградња коловоза у општини Оџаци       
    Укупна вредност пројекта: 5.558.469,09       

    Извори финансирања:       

     - донације других нивоа власти 5,498,708     
  1/30 Изградња саобраћајница у радној зони - Оџаци       

    Укупна вредност пројекта: 11.263.976,12       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 3,631,988     

     - из текућих прихода буџета 4,000,000     

     - донације других нивоа власти 3,631,988     

  
1/31 

Месна заједница Дероње - III фаза радова на објектима мес. 
заједнице       

    Укупна вредност пројекта: 1.400.000,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 1,400,000     

  
1/32 

Спортско-пословни центар "Оџаци" - Изградња баште 
кафића       

    Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00       

    Извори финансирања:       
     - пренета неутрошена средства из 2014. год. 1,600,000     

  1/33 Спортско-пословни центар "Оџаци" - паркет       

    Укупна вредност пројекта: 1.943.022,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 388,605     

     - донације других нивоа власти 1,554,417     

  1/34 Санација постојећег бунара у М.З. Бачки Брестовац 1,943,022     
    Укупна вредност пројекта: 2.308.000,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 584,200     

     - донације других нивоа власти 1,206,660     

     - неутрошена средства из ранијих година 517,140     

  1/35 Рехабилитација улице Кишфалуди Карољ у Богојеву       

    Укупна вредност пројекта: 2.554.831,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 700,000     
     - неутрошена средства из ранијих година 1,854,831     

  
1/36 

Делимична реконструкција јавног осветљења приступне 
саобраћајнице аутокампа и унутар аутокампа Спортско-
рекреативно-туристичког комплекса "Штранд" у Богојеву 

    
  

    Укупна вредност пројекта: 699.000,00       

    Извори финансирања:       
     - из текућих прихода буџета 219,603     

     - неутрошена средства из ранијих година 479,397     

  
1/37 

Успостављање система видео надзора  у О.Ш. "Никола 
Тесла" Б. Брестовац 

    
  

    Укупна вредност пројекта: 1.015.528,00       

    Извори финансирања:       
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     - из текућих прихода буџета 290,528     

     - неутрошена средства из ранијих година 725,000     

  
1/38 

Успостављање система видео надзора раскрснице улица 
Сомборске и Железничке у Оџацима 

    
  

    Укупна вредност пројекта: 1.796.100,00       

    Извори финансирања:       

     - из текућих прихода буџета 596,100     
     - донације других нивоа власти 1,200,000     

  1/39 Изградња расвете терена за мале спортове у Раткову       
    Укупна вредност пројекта: 850.000,00       

    Извори финансирања:       

     - неутрошена средства из ранијих година 850,000     
    Б. Остали капитални издаци       

  2 Дирекција за изградњу       
512   Машине и опрема       

  1. Опрема за саобраћај: 57.139.200,00       

     - пренета неутрошена средства из 2013. год. 21,533,543     

     - пренета неутрошена средства из 2014. год. 35,605,657     

  3 Ј.К.П. "Услуга" Оџаци       
    Машине и опрема       

  1. Опрема за саобраћај: 28.569.600,00       
     - пренета неутрошена средства из 2014. год. 28,569,600     

    Ј.К.П. "Услуга" Оџаци       

    Машине и опрема       

  2. Камиони: 5.100.000,00       

     - из текућих прихода буџета 5,100,000     

  4 Ј.К.П. "Брестком" Б. Брестовац       

    Машине и опрема       
  1. Пољопривредна опрема: 10.000.000,00       

     - из текућих прихода буџета 10,000,000     

 
Члан 5. 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 Приходи и примања буџета општине по врстама, односно економским класификацијама, 
као и остала средства буџетских корисника утврђују се у следећим износима: 

Економска 
класификација 

О  П  И  С 
ВРСТА ПРИХОДА 

Укупно по 
ребалансу 

Удео у 
% 

1 2 3 4 
  Синт.        

Аналит. 
 конто         конто 

  

    

300000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА     

321310 Нераспоређени вишак прихода и примања из раниј. год. 116,895,390   

311710 Пренета неутрошена средства из ран. год. - наменска 84,455,984   

        УКУПНО  300000 201,351,374   

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке     

711110 Порез на зараде                                                      222,367,531 26.9 

711120 Порез на приход од самосталних делатности 11,146,000 1.3 

711140 Порез на приходе од имовине 500,000 0.1 

711160 Порез на приходе од осигурања лица 50,000 0.0 

711180 Самодоприноси 5,866,000 0.7 

711190 Порез на друге приходе 30,170,000 3.6 

        УКУПНО  711000 270,099,531 32.7 
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713000 Порез на имовину     

713120 Порез на имовину 163,391,620 19.8 

713310 Порез на наслеђе и поклон 1,800,000 0.2 

713420 Порез на капиталне трансакције 19,610,000 2.4 

713610 Порез на акције на име и уделе 10,000 0.0 

       УКУПНО  713000 184,811,620 22.4 

714000 Порез на добра и услуге     

714430 Комуналн.такса за кориш.рекламних паноа 600,000 0.1 

714510 Порези на моторна возила 11,600,000 1.4 

714540 Накнаде за кор.добара од општ.интер.-заштита ж.сред. 250,000 0.0 

714550 Концесионе накнаде и боравишне такса 100,000 0.0 

714560 Општинске и градске накнаде -заштита ж.сред. 14,740,970 1.8 

      УКУПНО  714000 27,290,970 3.3 

716000 Други порези      

716110 Комунална такса  на фирму 13,677,155 1.7 

  УКУПНО  716000 13,677,155 1.7 

733000 Трансфери од других нивоа власти     

733150 Текући транс.од других нив. власти у кор. опш. 9,210,490 1.1 

733150 Текући транс.од других нив. власти у кор. опш. 10,059,766   

733150 Трансфери из буџета Републике 226,136,696 27.4 

733250 Капитални трансф.од др.нивоа власти у кор.општ. 19,011,831 2.3 

      УКУПНО  733000 264,418,783 32.0 

741000 Приходи од имовине     

741150 Камата на средства буџета општина 6,000,000 0.7 

741520 Накнада за кор.шум.и пољопривр.земљишта 28,000,000 3.4 

741530 Накнада за кор.простора и грађ.земљишта  5,045,000 0.6 

      УКУПНО  741000 39,045,000 4.7 
742000 Приходи од продаје добара и услуга     

742150 Приходи од прод.доб.и услуга или закупа 14,500,000 1.8 

742250 Таксе у корист нивоа општина (уређ.грађ.зем.) 2,292,000 0.3 

742350 Приходи општинских органа  3,180,000 0.4 

      УКУПНО 742000 19,972,000 2.4 

743000 Новчане казне и одузета имовин. корист     

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
републике 3,100,000 0.4 

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
општине 100,000 0.0 

743920 Остале новчане казне, пенали и приходи - 5% ЛПА 100,000 0.0 
      УКУПНО  743000 3,300,000 0.4 

745000 Мешовити неодређени приходи     

745150 Мешов. и неодр.прих.у корист нив.општ. 4,000,000 0.5 

      УКУПНО  745000 4,000,000 0.5 

700000    УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 826,615,059 100.0 

812000 Примања од продаје покретне имовине 
    

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист општине 0   

  Укупнп 800000 0   
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( 7+8) 826,615,059   

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( 7+8+3) 1,027,966,43
3 
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900000 ПРИМ. ОД ЗАД. И ПРОД. ФИН. ИМОВ.     

921000 Примања од продаје дом. харт.од вредн.     

921950 Примања од продаје дом. акција и ост.кап. 0   

     УКУПНО  921000 0   

               УКУПНО  900000 
0   

  УКУПНА ОСТАЛА СРЕДСТВА 27,540,671   

  УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,055,507,10
4 

  

 
 

Члан 6. 
 

Члан 6. мења се и гласи: 
„Средства буџета у износу од 1.027.966.433 динара и остала средства у износу од 27.540.671 

динара по основним наменама утврђени су у следећим износима“: 
 
    РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО НАМЕНАМА 

Екон. 
класиф. 

ОПИС 
Средства из 
буџета 2015 

Издаци из 
додат. прих. 
буџет. корис. 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 

410 Расходи за запослене       

411 Плате, додаци и накнаде запослених 131,621,805 4,509,061 136,130,866 

412 Социјални  допринос на терет послодавца 23,829,016 891,096 24,720,112 

413 Накнаде у натури 360,000 0 360,000 

414 Социјална давања запосленима 5,411,737 220,000 5,631,737 

415 Накнаде  за запослене 5,521,166 271,500 5,792,666 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,260,542 0 1,260,542 

  УКУПНО   41 168,004,266 5,891,657 173,895,923 

420 Коришћење услуга и роба       

421 Стални трошкови 38,934,684 3,911,900 42,846,584 

422 Трошкови путовања 1,077,750 763,115 1,840,865 

423 Услуге по уговору 72,422,182 1,453,180 73,875,362 

424 Специјализоване услуге 104,964,012 699,000 105,663,012 

425 Текуће поправке и одржавање 31,701,368 4,067,756 35,769,124 

426 Материјал 18,294,239 6,913,417 25,207,656 

434 Употреба природне имовине 35,000 0 35,000 

  УКУПНО   42 267,429,235 17,808,368 285,237,603 

450 Субвенц. јавним нефинан.пред.и орган.        

451 Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган. 64,379,758 0 64,379,758 

452 Субвенције приватним финансијским институцијама 92,000 0 92,000 

      УКУПНО   45 64,471,758 0 64,471,758 

460 Донације и трансфери       

463 Трансфери осталим нивоима власти 100,599,186 0 100,599,186 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 50,754,189 0 50,754,189 

465 Остали трансфери 54,779,833 718,344 55,498,177 

  УКУПНО  46 206,133,208 718,344 206,851,552 

470 Социјална помоћ из буџета       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 52,818,060 0 52,818,060 

     УКУПНО   47 52,818,060 0 52,818,060 

480 Остали расходи       

481 Дотације невладиним организацијама 26,290,536 0 26,290,536 
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482 Порези,обав.таксе,казне наметнуте од једног нивоа власти др. 615,218 289,000 904,218 

483 Новч.казне и пен.по реш. суда и суд.тела 15,094,084 0 15,094,084 

484 Накнада штете 390,000 50,000 440,000 

485 Остале накнаде штете 9,324,000 10,000 9,334,000 

  УКУПНО   48 51,713,838 349,000 52,062,838 

499 Средства резерве         

  - Стална буџетска резерва 1,500,000 0 1,500,000 

  - Текућа буџетска резерва 1,110,200 0 1,110,200 

      УКУПНО   49 2,610,200 0 2,610,200 

      УКУПНО   4 813,180,565 24,767,369 837,947,934 

510 Основна средства       

511 Зграде и грађевински објекти 103,058,843 0 103,058,843 

512 Машине и опрема 111,227,025 2,773,302 114,000,327 

515 Нематеријална имовина 500,000 0 500,000 

     УКУПНО   5 214,785,868 2,773,302 217,559,170 

  УКУПНИ РАСХОДИ 1,027,966,433 27,540,671 1,055,507,104 

 
II   ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 7. 

Члан 7. мења се и гласи:  
„Средства буџета у износу од 1.027.966.433 динара и остала средства у 

износу од 27.540.671  динара распоређују се по корисницима у следећим 
износима“: 
 
РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 
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О  П  И  С  
С р е д с т в а  
и з  б у џ е т а  

2 0 1 5  

И з д а ц и  и з  
д о д а т .  
п р и х .  
б у џ е т .  
к о р и с .  

У к у п н а  
с р е д с т в а  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

I ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ОПШТИНА ОЏАЦИ 
    

  1 110   
Извршни и  законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

      

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

    

   
0602-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

    

    
1 411 Плате и додаци запослених 4,379,000  4,379,000

    
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 780,000  780,000

    
3 415 Накнада за запослене 210,000  210,000

    
4 422 Трошкови путовања 15,000  15,000

    
5 423 Услуге по уговору 5,790,000  5,790,000

      
 - накнаде одборника 4,750,000  4,750,000

      
 - накнаде члановима комисија 680,000  680,000

      
 - накнаде заменика председника скупштине 310,000  310,000

      
 - репрезентација 50,000  50,000

    
5/20 424 Специјализоване услуге 400,000  400,000

    
6 426 Материјал 0  0

    
7 465 Остале дотације и трансфери 580,000  580,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

  

     
01` Приходи из буџета 12,154,000   12,154,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 12,154,000   12,154,000 

      
Извори финансирања за Програм 15:   

     
01` Приходи из буџета 12,154,000   12,154,000 

      
Укупно за Програм 15: 12,154,000   12,154,000 
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ: 
12,154,000   12,154,000 

      
Извори финансирања:   

     
01` Приходи из буџета 12,154,000   12,154,000 

       
   

  2 110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ 

  
    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   

0602
-

0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
  

    
8 411 Плате и додаци запослених 6,060,000  6,060,000 

    
9 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,138,000  1,138,000 

    
10 415 Накнада за запослене 310,000  310,000 

    
11 421 Стални трошкови 70,000  70,000 

    
12 422 Трошкови путовања 90,000  90,000 

    
13 423 Услуге по уговору 5,789,000  5,789,000 

      
 - услуге ревизије 204,000  204,000 

      
 - накнаде члановима Општинског већа 3,805,000  3,805,000 

      
 - остале услуге по уговору 1,780,000  1,780,000 

    
14 424 Специјализоване услуге 3,289,000  3,289,000 

      
 - Услуге одржавања аутопута - друмарина 50,000  50,000 

      
 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 10,000  10,000 

      
 - Третирање комараца 2,494,000  2,494,000 

      
 - Сузбијање крпеља - ТБР 225,000  225,000 

      
 - Чланарина за НАЛЕД 0  0 

      
 - Противградна одбрана 510,000  510,000 

      
 - ЗОО хигијена 0  0 

    
15 425 Текуће поправке и одржавање 200,000  200,000 

    
16 426 Материјал 897,000  897,000 

    
16/30 452 

Субвенције приватним финансијским институцијама - 
ТБР 

92,000  92,000 

    
17 465 Остале дотације и трансфери 784,000  784,000 

    
18 481 Дотације невл.орг. - Политичке странке 600,000  600,000 

    
19 482 Порези, обавезне таксе и казне 60,000  60,000 

    
20 483 Новчане казне и пенали  по решењу судова 12,018,000  12,018,000 

    
21 485  Остале накнаде штете 9,100,000  9,100,000 

    
21/2 511 Зграде и грађевински објекти - ТБР 693,360  693,360 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

  

     
01` Приходи из буџета 41,190,360   41,190,360 

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 41,190,360   41,190,360 

       
   

    
0602 
- П6 

Рехабилитација улице Кишфалуди Карољ у Богојеву 
 

   

    
21/10 511 Зграде и грађевински објекти 700,000  700,000 

    
21/11 511 

Зграде и грађевински објекти - н. ср. мес. самод. по ЗР 
2014 

1,764,236  1,764,236 

    
21/12 511 Зграде и грађевински објекти - н. сопств. ср. по ЗР 2014 73,654  73,654 

    
21/13 511 

Зграде и грађевински објекти - н. сопств. ср. из претх. 
год. 

16,941  16,941 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П6:    

     
01` Приходи из буџета 700,000  700,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година МЗ Богојево 1,854,831   1,854,831 

      
Укупно за пројекат 0602 - П6: 2,554,831   2,554,831 

       
   

    
0602 
- П7 

Изградња расвете терена за мале спортове у Раткову 
 

   

    
21/21 511 

Зграде и грађевински објекти-н.ср.мес.самод. из претх. 
год. 

500,000  500,000 

    
21/21 511 Зграде и грађевински објекти - н.ср.мес.самод. по ЗР 2014 350,000  350,000 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П7:    

     
13` Неутрошена средства из ранијих година МЗ Богојево 850,000   850,000 

      
Укупно за пројекат 0602 - П6: 850,000   850,000 

       
   

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 41,890,360  41,890,360 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година МЗ Ратково 2,704,831  2,704,831 

      
Укупно за Програм 15: 44,595,191   44,595,191 
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: 
44,595,191   44,595,191 

      
Извори финансирања за функцију 110:    

     
01` Приходи буџета 41,890,360  41,890,360 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година МЗ Богојево 2,704,831   2,704,831 

       
   

  3 130   Опште услуге - ОПШТИНСКА УПРАВА 
  

    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   

0602
-

0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
  

    
22 411 Плате и додаци запослених 57,623,000  57,623,000 

    
23 412 Соц. доприноси на терет посл. 10,398,000  10,398,000 

    
23/10 413 Накнаде у натури 175,000  175,000 

    
24 414 Соц. давања запосленима 4,210,000  4,210,000 

      
 - Накнаде за време одсуствовања са посла 1,466,000  1,466,000 

      
 - Отпремнине и помоћи 2,594,000  2,594,000 

      
 - Остала социјална давања 150,000  150,000 

    
25 415 Накнаде за запослене 2,420,000  2,420,000 

    
26 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 502,000  502,000 

    
27 421 Стални трошкови 10,200,000  10,200,000 

    
28 422 Трошкови путовања 340,000  340,000 

    
29 423 Услуге по уговору 6,643,000  6,643,000 

    
30 424 Специјализоване услуге 840,000  840,000 

    
30/10 424 Специјализоване услуге - ТБР 83,186  83,186 

    
30/11 424 Специјализоване услуге - ТБР 370,000  370,000 

    
31 425 Текуће поправке и одржавањa 5,414,000  5,414,000 

    
32 426 Материјал 4,450,000  4,450,000 

    
33 465 Остале дотације и трансфери 7,107,000  7,107,000 

    
34 481 

Дотације невл.организацијама - пренос средстава 
синдикату 

400,000  400,000 

    
35 482 Порези, обавезне таксе и казне 220,000  220,000 

    
35/10 485 Остале накнаде штете 77,000  77,000 

    
35/20 511 Зграде и грађевински објекти 200,000  200,000 

    
36 512 Машине и опрема 1,198,000  1,198,000 

    
36/6 512 Машине и опрема - ТБР 50,000  50,000 

    
36/11 515 Нематеријална имовина - ТБР 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

  

     
01` Приходи из буџета 113,020,186   113,020,186

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 113,020,186   113,020,186

       
   

   
0602 
- П1 

Израда стратегије локалног одрживог развоја општине Оџаци  за 
период 2014 -2020 са акционим плановима за приоритне области 
локалног одрживог развоја 

  

  

    
37 423 Услуге по уговору-општина-административно особље 0  0 

    
38 423 

Услуге по уговору-особље ангажовано на пројекту-АПВ-
неутр. ср. 

60,000  60,000 

    
39 423 

Услуге по уговору-консултанске услуге -АПВ- неутрош 
сред 

259,000  259,000 

    
40 423 Услуге превођења -АПВ- неутрош сред 100,000  100,000 

    
41 423 Услуге промоције пројекта-Општина 0  0 

    
42 423 Услуге промоције пројекта -АПВ- неутрош сред 40,000  40,000 

    
43 423 

Услуга штампања и израде промотивног материјала-
општина 

75,000  75,000 

    
44 423 

Услуга штампања и израде промотивног мат. - АПВ-
неутрош сред 

40,000  40,000 

    
45 512 Набака опреме -АПВ- неутрош сред 0  0 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П1:    

     
01` Приходи из буџета 75,000  75,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 499,000   499,000 

      
Укупно за пројекат 0602 - П1: 574,000   574,000 

       
   

   
0602 
- П2 

Унапређење развојних капацитета општине кроз имплементацију 
информационо-комуникационих технологија 

  
  

    
46 423 Услуге по уговору - општина 0  0 

    
47 423 Услуге по уговору - АПВ - неутрош сред 359,500  359,500 

    
48 515 Нематеријална имовина - АПВ - неутрош сред 400,000  400,000 
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Извори финансирања за пројекат 0602 - П2:    

     
01` Приходи из буџета 0  0 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 759,500   759,500 

      
Укупно за пројекат 0602 - П2: 759,500   759,500 

       
   

   
0602 
- П3 

Санација постојећег бунара у М.З. Бачки Брестовац 
  

  

    
49 511 Зграде и грађевински објекти - општина 304,200  304,200 

    
49/1 511 Зграде и грађевински објекти - општина - ТБР 280,000  280,000 

    
50 511 Зграде и грађевински објекти - АПВ - неутрош сред 517,140  517,140 

    
51 511 Зграде и грађевински објекти - АПВ 1,206,660  1,206,660 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П3:   

     
01` Приходи из буџета 584,200  584,200 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,206,660  1,206,660 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 517,140   517,140 

      
Укупно за пројекат 0602 - П3: 2,308,000   2,308,000 

       
   

   
0602 
- П4 

Успостављање система видео надзора  у О.Ш. "Никола Тесла" Б. 
Брестовац 

  
  

    
51/10 512 

Монтирана опрема - опр. за видеонадзор - АПВ неутр. 
сред. 

725,000  725,000 

    
51/11 512 Монтирана опрема - општина 290,528  290,528 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П4:    

     
01` Приходи из буџета 290,528  290,528 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 725,000   725,000 

      
Укупно за пројекат 0602 - П4: 1,015,528   1,015,528 

       
   

   
0602 
- П5 

Делимична реконструкција јавног осветљења приступне 
саобраћајнице аутокампа и унутар аутокампа Спортско-рекреативно-
туристичког комплекса "Штранд" у Богојеву 

  

  

    
51/20 511 

Зграде и грађевински објекти - капит. одрж. - АПВ неутр. 
сред. 

479,397  479,397 

    
51/21 511 Зграде и грађевински објекти - капит. одрж. - општина 219,603  219,603 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П5:    

     
01` Приходи из буџета 219,603  219,603 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 479,397   479,397 

      
Укупно за пројекат 0602 - П5: 699,000   699,000 

       
   

   
0602 
- П8 

Израда и постављање табли с називом насељеног места на путним 
правцима исписаних на језицима који су у службеној употреби у 
општини 

  
  

    
51/30 426 Материјал - АПВ 124,766  124,766 

    
51/31 426 Материјал - општина 25,234  25,234 

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П8:    

     
01` Приходи из буџета 25,234  25,234 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 124,766   124,766 

      
Укупно за пројекат 0602 - П8: 150,000   150,000 

       
   

   
0602 
- П9 

Успостављање система видео надзора раскрснице улица Сомборске и 
Железничке у Оџацима 

  
  

    
51/40 512 Машине и опрема - АПВ 1,200,000  1,200,000

    
51/41 512 Машине и опрема - општина 596,100  596,100

      
Извори финансирања за пројекат 0602 - П9:  

     
01` Приходи из буџета 596,100  596,100

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,200,000   1,200,000

      
Укупно за пројекат 0602 - П9: 1,796,100   1,796,100

       
 

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 114,810,851  114,810,851

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 2,531,426  2,531,426

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 2,980,037   2,980,037

      
Укупно за Програм 15: 120,322,314   120,322,314

            
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 - ОПШТИНСКА 

УПРАВА: 
120,322,314   120,322,314

      
Извори финансирања за функцију 130:  

     
01` Приходи из буџета 114,810,851  114,810,851

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 2,531,426  2,531,426

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 2,980,037   2,980,037
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  3.1. 110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови - СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 

  
    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

  
  

   
0602-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
  

    
52 499 Стална резерва 1,500,000  1,500,000 

    
53 499 Текућа резерва 1,110,200  1,110,200 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001 

   

     
01` Приходи из буџета 2,610,200   2,610,200 

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 2,610,200   2,610,200 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 2,610,200   2,610,200 

      
Укупно за Програм 15: 2,610,200   2,610,200 

            
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 - СРЕДСТВА 

РЕЗЕРВЕ: 
2,610,200   2,610,200 

      
Извори финансирања за функцију 110:    

     
01` Приходи из буџета 2,610,200   2,610,200 

       
   

  4 160   
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту – 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  
    

 
4.1. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ГРАЧАЦ     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
54 411 Плате и додаци запослених 975,000  975,000 

    
55 412 Социјални доприноси на терет послодавца 180,000  180,000 

    
55/10 413 Накнаде у натури 5,000  5,000 

    
56 421 Стални трошкови 549,000  549,000 

    
57 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 0  0 

    
58 422 Трошкови путовања 30,000  30,000 

    
59 423 Услуге по уговору 94,000  94,000 

    
59/14 423 Услуге по уговору - ТБР 72,000  72,000 

    
60 424 Специјализоване услуге 0  0 

    
61 425 Текуће поправке и одржавање 760,000  760,000 

    
61/10 425 Текуће поправке и одржавање - неутр. сред. по ЗР 2014 46,619  46,619 

    
62 426 Материјал 663,000  663,000 

    
63 465 Остале дотације и трансфери 114,000  114,000 

    
64 482 Порези и обавезне таксе 12,000  12,000 

    
65 512 Машине и опрема 50,000  50,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 3,504,000  3,504,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 46,619   46,619 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 3,550,619   3,550,619 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 3,504,000  3,504,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 46,619   46,619 

      
Укупно за Програм 15: 3,550,619   3,550,619 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
66 421 Стални трошкови 860,000  860,000 

    
67 425 Текуће поправке и одржавање 200,000  200,000 

    
67/1 426 Материјал 70,000  70,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,130,000   1,130,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,130,000   1,130,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,130,000   1,130,000 
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Укупно за Програм 2: 1,130,000   1,130,000 

 
4.2. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЛИЋ     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
68 411 Плате и додаци запослених 1,000,000  1,000,000 

    
69 412 Социјални доприноси на терет послодавца 190,000  190,000 

    
69/10 413 Накнаде у натури 5,000  5,000 

    
70 414 Социјална давања запосленима 1,000  1,000 

    
71 416 Награде, бонуси и остали расходи 1,000  1,000 

    
72 421 Стални трошкови 410,000  410,000 

    
72/15 421 Стални трошкови - н. ср. из претх. г. 3,190  3,190 

    
73 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 0  0 

    
74 422 Трошкови путовања 161,000  161,000 

    
75 423 Услуге по уговору 431,000  431,000 

    
76 424 Специјализоване услуге 225,200  225,200 

    
76/10 424 Специјализоване услуге - н. ср. по ЗР 2014 50,129  50,129 

    
77 425 Текуће поправке и одржавање 512,000  512,000 

    
77/10 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. по ЗР 2014 140,000  140,000 

    
78 426 Материјал 246,280  246,280 

    
78/15 426 Материјал- н. ср. по ЗР 2014 50,000  50,000 

    
79 434 Употреба шума и вода 30,000  30,000 

    
80 465 Остале дотације и трансфери 100,000  100,000 

    
81 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,000  2,000 

    
82 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000  2,000 

    
82/5 483 Новч. казне и пен. по реш. суд.- н. ср. по ЗР 2014 200,000  200,000 

    
83 511 Зграде и грађевински објекти 1,302,000  1,302,000 

    
83/10 511 Зграде и грађевински објекти - АПВ - н. ср. из п. г. 712,007  712,007 

    
84 512 Машине и опрема 100,000  100,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 4,718,480  4,718,480 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 1,155,326   1,155,326 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 5,873,806   5,873,806 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 4,718,480  4,718,480 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 1,155,326   1,155,326 

      
Укупно за Програм 15: 5,873,806   5,873,806 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
85 421 Стални трошкови 960,000  960,000 

    
86 425 Текуће поправке и одржавање 70,000  70,000 

    
86/1 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. по ЗР 2014 20,000  20,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,030,000  1,030,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 20,000   20,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,050,000   1,050,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,030,000  1,030,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 20,000   20,000 

      
Укупно за Програм 2: 1,050,000   1,050,000 

 
4.3. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАВУКОВО     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
87 411 Плате и додаци запослених 1,321,862  1,321,862 

    
88 412 Социјални доприноси на терет послодавца 227,944  227,944 

    
88/10 414 Социјална давања запосленима - ТБР 529,999  529,999 

    
88/11 414 Социјална давања запосленима 28,000  28,000 

    
89 421 Стални трошкови 335,000  335,000 

    
90 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 72,000  72,000 

    
91 422 Трошкови путовања 30,000  30,000 
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92 423 Услуге по уговору 50,000  50,000 

    
93 425 Текуће поправке и одржавање 724,000  724,000 

    
94 426 Материјал 651,000  651,000 

    
95 434 Употреба шума и вода 5,000  5,000 

    
96 465 Остале дотације и трансфери 183,872  183,872 

    
97 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 873,803  873,803 

    
97/8 483 Новч. казне и пен. по реш. суд.- н. ср. по ЗР 2014 24,559  24,559 

    
97/9 483 Новч. казне и пен. по реш. суд.- н. ср. из претх. г. 43,704  43,704 

    
97/10 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - ТБР 184,600  184,600 

    
97/20 512 Машине и опрема 40,000  40,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 5,257,080  5,257,080 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 68,263   68,263 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 5,325,343   5,325,343 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 5,257,080  5,257,080 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 68,263   68,263 

      
Укупно за Програм 15: 5,325,343   5,325,343 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
98 421 Стални трошкови 1,130,000  1,130,000 

    
99 425 Текуће поправке и одржавање 310,000  310,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,440,000   1,440,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,440,000   1,440,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,440,000   1,440,000 

      
Укупно за Програм 2: 1,440,000   1,440,000 

 
4.4. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВО     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
100 411 Плате и додаци запослених 503,500  503,500 

    
101 412 Социјални доприноси на терет послодавца 108,000  108,000 

    
102 414 Социјална давања запосленима 0  0 

    
103 421 Стални трошкови 620,000  620,000 

    
104 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 45,000  45,000 

    
105 422 Трошкови путовања 0  0 

    
106 423 Услуге по уговору 226,000  226,000 

    
107 424 Специјализоване услуге 544,500  544,500 

    
108 425 Текуће поправке и одржавање 784,000  784,000 

    
108/10 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. по ЗР 2014 150,000  150,000 

    
108/11 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. из претх.год. 0  0 

    
109 426 Материјал 456,000  456,000 

    
110 465 Остале дотације и трансфери 68,000  68,000 

    
111 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,564  2,564 

    
111/1 483 Новч. казне и пен. по реш. суд.- н. ср. по ЗР 2014 880,418  880,418 

    
112 511 Зграде и грађевински објекти 500,000  500,000 

    
112/10 511 Зграде и грађевински објекти - н. ср. по ЗР 2014 700,000  700,000 

    
112/11 511 Зграде и грађевински објекти - н. ср. из претх.год. 658,623  658,623 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 3,857,564  3,857,564 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 2,389,041   2,389,041 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 6,246,605   6,246,605 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 3,857,564  3,857,564 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 2,389,041   2,389,041 

      
Укупно за Програм 15: 6,246,605   6,246,605 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
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113 421 Стални трошкови 1,200,000  1,200,000 

    
114 426 Материјал 120,000  120,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,320,000   1,320,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,320,000   1,320,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,320,000   1,320,000 

      
Укупно за Програм 2: 1,320,000   1,320,000 

 
4.5. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ МИЛЕТИЋ     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
115 411 Плате и додаци запослених 990,000  990,000 

    
116 412 Социјални доприноси на терет послодавца 180,310  180,310 

    
117 414 Социјална давања запосленима 20,000  20,000 

    
118 421 Стални трошкови 907,000  907,000 

    
119 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 152,000  152,000 

    
120 422 Трошкови путовања 10,000  10,000 

    
121 423 Услуге по уговору 177,000  177,000 

    
122 424 Специјализоване услуге 25,000  25,000 

    
123 425 Текуће поправке и одржавање 960,000  960,000 

    
123/10 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. по ЗР 2014 265,554  265,554 

    
123/11 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. из претх.год. 43,036  43,036 

    
124 426 Материјал 655,000  655,000 

    
125 465 Остале дотације и трансфери 129,690  129,690 

    
126 482 Порези, обавезне таксе и казне 15,000  15,000 

    
127 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 215,000  215,000 

    
128 512 Машине и опрема 50,000  50,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 4,486,000  4,486,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 308,590   308,590 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 4,794,590   4,794,590 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 4,486,000  4,486,000 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 308,590   308,590 

      
Укупно за Програм 15: 4,794,590   4,794,590 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
129 421 Стални трошкови 1,000,000  1,000,000 

    
130 425 Текуће поправке и одржавање 320,000  320,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,320,000   1,320,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,320,000   1,320,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,320,000   1,320,000 

      
Укупно за Програм 2: 1,320,000   1,320,000 

 
4.6. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГОЈЕВО     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
131 411 Плате и додаци запослених 938,603  938,603 

    
132 412 Социјални доприноси на терет послодавца 159,016  159,016 

    
132/10 413 Накнаде у натури 10,000  10,000 

    
133 414 Социјална давања запосленима 46,650  46,650 

    
134 421 Стални трошкови 450,000  450,000 

    
135 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 22,000  22,000 

    
136 422 Трошкови путовања 50,000  50,000 

    
137 423 Услуге по уговору 225,500  225,500 

    
138 424 Специјализоване услуге 472,529  472,529 

    
139 425 Текуће поправке и одржавање 1,570,000  1,570,000 

    
140 426 Материјал 100,000  100,000 

    
141 441 Отплата камата 0  0 

    
142 465 Остале дотације и трансфери 112,738  112,738 

    
143 482 Порези, обавезне таксе и казне 10,000  10,000 
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143/10 485  Остале накнаде штете 147,000  147,000 

    
143/11 511 Зграде и грађевински објекти 70,000  70,000 

    
144 512 Машине и опрема 210,000  210,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 4,594,036   4,594,036 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 4,594,036   4,594,036 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 4,594,036   4,594,036 

      
Укупно за Програм 15: 4,594,036   4,594,036 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
145 421 Стални трошкови 860,000  860,000 

    
146 425 Текуће поправке и одржавање 310,000  310,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,170,000   1,170,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,170,000   1,170,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,170,000   1,170,000 

      
Укупно за Програм 2: 1,170,000   1,170,000 

 
4.7. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЏАЦИ     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
147 411 Плате и додаци запослених 874,896  874,896 

    
148 412 Социјални доприноси на терет послодавца 156,607  156,607 

    
148/5 413 Накнаде у натури 5,000  5,000 

    
149 421 Стални трошкови 324,000  324,000 

    
150 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 272,100  272,100 

    
151 423 Услуге по уговору 95,000  95,000 

    
152 424 Специјализоване услуге 24,000  24,000 

    
152/10 424 Специјализоване услуге - ТБР 405,000  405,000 

    
153 425 Текуће поправке и одржавање 89,000  89,000 

    
153/10 425 Текуће поправке и одржавање - ТБР 40,000  40,000 

    
154 425 Текуће поправке и одржавање - трг 714,890  714,890 

    
155 426 Материјал 102,000  102,000 

    
155/10 426 Материјал - ТБР 200,000  200,000 

    
155/11 426 Материјал - н. ср. по ЗР 41,200  41,200 

    
155/12 426 Материјал - н. ср. из претх.год. 3,126  3,126 

    
156 465 Остале дотације и трансфери 119,664  119,664 

    
157 482 Обавезне таксе 10,000  10,000 

    
157/10 512 Машине и опрема - ТБР 355,000  355,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 3,787,157  3,787,157 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 44,326   44,326 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 3,831,483   3,831,483 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 3,787,157  3,787,157 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 44,326   44,326 

      
Укупно за Програм 15: 3,831,483   3,831,483 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
158 421 Стални трошкови 4,100,000  4,100,000 

    
159 425 Текуће поправке и одржавање 1,274,000  1,274,000 

    
160 426 Материјал 400,000  400,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 5,774,000   5,774,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 5,774,000   5,774,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 5,774,000   5,774,000 
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Укупно за Програм 2: 5,774,000   5,774,000 

 
4.8. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕРОЊЕ     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
161 411 Плате и додаци запослених 1,030,000  1,030,000 

    
162 412 Социјални доприноси на терет послодавца 184,370  184,370 

    
163 415 Накнаде за запослене 174,240  174,240 

    
164 421 Стални трошкови 603,612  603,612 

    
165 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 0  0 

    
166 422 Трошкови путовања 33,200  33,200 

    
167 423 Услуге по уговору 70,000  70,000 

    
168 424 Специјализоване услуге 45,000  45,000 

    
169 425 Текуће поправке и одржавање 42,000  42,000 

    
170 426 Материјал 416,000  416,000 

    
171 465 Остале дотације и трансфери 144,000  144,000 

    
172 482 Порези, обавезне таксе и казне 15,000  15,000 

    
172/10 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - ТБР 18,000  18,000 

    
173 511 Зграде и грађевински објекти 1,400,000  1,400,000 

    
174 512 Машине и опрема 72,000  72,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 4,247,422   4,247,422 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 4,247,422   4,247,422 

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 4,247,422   4,247,422 

      
Укупно за Програм 15: 4,247,422   4,247,422 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
175 421 Стални трошкови 694,416  694,416 

    
175/10 421 Стални трошкови - н. ср. по ЗР 2014 74,125  74,125 

    
175/11 421 Стални трошкови - н. ср. из претх.год. 233,169  233,169 

    
176 425 Текуће поправке и одржавање 324,000  324,000 

    
176/10 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. из претх.год. 20,000  20,000 

    
177 426 Материјал 60,000  60,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,078,416  1,078,416 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 327,294   327,294 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,405,710   1,405,710 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,078,416  1,078,416 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 327,294   327,294 

      
Укупно за Програм 2: 1,405,710   1,405,710 

 
4.9. 

  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ     

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА     

   
0602-
0002 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

  

    
178 411 Плате и додаци запослених 932,072  932,072 

    
179 412 Социјални доприноси на терет послодавца 171,902  171,902 

    
180 414 Социјална давања запослених 10,000  10,000 

    
181 421 Стални трошкови 648,000  648,000 

    
181/10 421 Стални трошкови - н. ср. по ЗР 2014 8,970  8,970 

    
182 421 Стални трошкови - зимско одржавање путева и ул. 0  0 

    
183 422 Трошкови путовања 70,000  70,000 

    
184 423 Услуге по уговору 280,000  280,000 

    
185 424 Специјализоване услуге 50,000  50,000 

    
186 425 Текуће поправке и одржавање 930,000  930,000 

    
186/10 425 Текуће поправке и одржавање - н. ср. по ЗР 2014 206,385  206,385 

    
187 426 Материјал 440,500  440,500 

    
188 465 Остале дотације и трансфери 124,119  124,119 

    
189 482 Порези, обавезне таксе и казне 4,000  4,000 

    
189/10 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - ТБР 360,000  360,000 

    
190 512 Машине и опрема 99,500  99,500 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0002 

   

     
01` Приходи из буџета 4,120,093  4,120,093 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 215,355   215,355 

      
Укупно за програмску активност 0602-0002: 4,335,448   4,335,448 
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Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 4,120,093  4,120,093 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 215,355   215,355 

      
Укупно за Програм 15: 4,335,448   4,335,448 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   
0601-
0010 

ЈАВНА РАСВЕТА 
  

  

    
191 421 Стални трошкови 950,000  950,000 

    
192 425 Текуће поправке и одржавање 210,000  210,000 

    
193 426 Материјал 50,000  50,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0010 

   

     
01` Приходи из буџета 1,210,000   1,210,000 

      
Укупно за програмску активност 0601-0010: 1,210,000   1,210,000 

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 1,210,000   1,210,000 

      
Укупно за Програм 2: 1,210,000   1,210,000 

      
        

      
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПО 
ПРОГРАМИМА: 

      

      
Извори финансирања за Програм 15:    

     
01` Приходи из буџета 38,571,832  38,571,832 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 4,227,520  4,227,520 

      
Укупно за Програм 15: 42,799,352   42,799,352 

       
   

      
Извори финансирања за Програм 2:    

     
01` Приходи из буџета 15,472,416  15,472,416 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 347,294  347,294 

      
Укупно за Програм 2: 15,819,710   15,819,710 

       
   

            
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 - МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ: 
58,619,062   58,619,062 

      
Извори финансирања за функцију 160:    

     
01` Приходи из буџета 46,338,248  46,338,248 

     
01` Приходи из буџета - месни самодопринос 5,866,000  5,866,000 

     
01` Приходи из буџета - остали приходи 1,840,000  1,840,000 

     
13` 

Неутрош. сред. из ранијих год. - месни самодопр. - по 
ЗР 2014 

2,262,459  2,262,459 

     
13` 

Неутрош. сред. из ранијих год. -месни самодопр.-из 
претх. год. 

664,960  664,960 

     
13` 

Неутрош. сред. из ранијих год. - сопствена сред. - по 
ЗР 2014 

595,500  595,500 

     
13` 

Неутрош. сред. из ранијих год. - сопствена сред. -из 
претх. год. 

339,888  339,888 

     
13` Неутрош. сред. из ранијих год. - АПВ - из претх. год. 712,007   712,007 

       
   

  5 911   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ПОЛЕТАРАЦ"       

   
2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ     

   
2001-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
  

  

    
194 411 Плате и додаци запослених 34,016,757 2,845,411 36,862,168 

    
195 412 Соц.доп.на терет послодавца 6,236,274 593,303 6,829,577 

    
195/5 413 Накнаде у натури 110,000  110,000 

    
196 414 Социјална давања запосленима 311,600 210,000 521,600 

    
197 415 Накнаде за запослене 826,420 0 826,420 

    
198 416 Награде запосленим и остали посебни расходи 442,542 0 442,542 

    
199 421 Стални трошкови 2,476,610 3,551,400 6,028,010 

    
200 422 Трошкови путовања 116,450 723,115 839,565 

    
201 423 Услуге по уговору 415,028 1,255,180 1,670,208 

    
201/10 423 Услуге по уговору - ТБР 76,000 0 76,000 

    
202 424 Специјализоване услуге 147,000 514,000 661,000 

    
203 425 Текуће поправке  и одржавање 933,000 3,857,756 4,790,756 

    
204 426 Материјал 3,766,740 5,457,799 9,224,539 

    
205 465 Остале дотације и трансфери 3,988,547 500,405 4,488,952 

    
206 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,719,570  1,719,570 

    
207 482 Порези, обавезне таксе 19,160 149,000 168,160 

    
207/10 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - ТБР 274,000  274,000 

    
208 512 Машине и опрема 316,500 2,733,302 3,049,802 

    
208/1 512 Машине и опрема - ТБР 350,000 0 350,000 
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Извори финансирања за програмску активност 2001-
0001: 

   

     
01` Приходи из буџета 56,542,198  56,542,198 

     
04` Сопствени приход 13,689,751 13,689,751 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти  8,700,920 8,700,920 

      
Укупно за програмску активност 2001-0001: 56,542,198 22,390,671 78,932,869 

      
Извори финансирања за Програм 8:   

     
01` Приходи из буџета 56,542,198  56,542,198 

     
04` Сопствени приход 13,689,751 13,689,751 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти  8,700,920 8,700,920 

      
Укупно за Програм 8: 56,542,198 22,390,671 78,932,869 

            
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 - ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ: 
56,542,198 22,390,671 78,932,869 

      
Извори финансирања за функцију 911:    

     
01` Приходи из буџета 56,542,198  56,542,198 

     
04` Сопствени приход 0 13,689,751 13,689,751 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 0 8,700,920 8,700,920 

       
   

  6 820   УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.РАДИЧЕВИЋ" 
  

    

   
1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ     

   

1201
-

0001 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ 

  
  

    
209 411 Плате и додаци запослених 9,332,115  9,332,115 

    
210 412 Соц.доп.на терет послодавца 1,623,793  1,623,793 

    
210/5 413 Накнаде у натури 50,000  50,000 

    
211 414 Социјална давања запосленима 244,488  244,488 

    
212 415 Накнаде за запослене 352,706  352,706 

    
213 416 Награде запосленим и остали посебни расходи 315,000  315,000 

    
214 421 Стални трошкови   1,031,938 2,000 1,033,938 

    
215 422 Трошкови путовања 92,968 20,000 112,968 

    
216 423 Услуге по уговору 291,500 0 291,500 

    
217 424 Специјализоване услуге 303,133 15,000 318,133 

    
217/10 424 Специјализоване услуге - АПВ 75,000  75,000 

    
218 425 Текуће поправке  и одржавање 730,830  730,830 

    
218/10 425 Текуће поправке  и одржавање - ТБР 160,000  160,000 

    
219 426 Материјал  247,000 43,000 290,000 

    
219/10 426 Материјал - ТБР 12,000  12,000 

    
220 465 Остале дотације и трансфери 1,111,721  1,111,721 

    
221 482 Порези, обавезне таксе 1,000  1,000 

    
222 511 Зграде и грађевински објекти 50,000  50,000 

    
223 512 Машине и опрема 69,000 40,000 109,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-
0001: 

   

     
01` Приходи из буџета 16,019,192 120,000 16,139,192 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 75,000   75,000 

      
Укупно за програмску активност 1201-0001: 16,094,192 120,000 16,214,192 

   
1201-
0002 

ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ 
  

  

    
224 421 Стални трошкови   2,000  2,000 

    
225 422 Трошкови путовања 4,132  4,132 

    
226 423 Услуге по уговору 34,780 10,000 44,780 

    
227 424 Специјализоване услуге 241,000  241,000 

    
228 426 Материјал  223,000 2,000 225,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-
0002: 

   

     
01` Приходи из буџета 504,912 12,000 516,912 

      
Укупно за програмску активност 1201-0002: 504,912 12,000 516,912 

   
1201 
- П1 

Међународни хаику конкурс 
  

  

    
229 421 Стални трошкови   100 18,000 18,100 

    
230 423 Услуге по уговору 500  500 

    
231 424 Специјализоване услуге 126,000  126,000 

      
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:    

     
01` Приходи из буџета 126,600 18,000 144,600 

      
Укупно за пројекат 1201 - П1: 126,600 18,000 144,600 

      
Извори финансирања за Програм 13:    
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01` Приходи из буџета 16,650,704 150,000 16,800,704 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 75,000   75,000 

      
Укупно за Програм 13: 16,725,704 150,000 16,875,704 

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 - УСЛУГЕ КУЛТУРЕ: 16,725,704 150,000 16,875,704 

      
Извори финансирања за функцију 820:    

     
01` Приходи из буџета 16,650,704  16,650,704 

     
04` Сопствени приход  150,000 150,000 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 75,000   75,000 

       
   

  7 810   
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА - УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ 
КУЛТУРУ СПОРТСКО-ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР "ОЏАЦИ" 

  
    

   
1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

  
  

   
1301-
0003 

ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
  

  

    
232 411 Плате и додаци запослених   8,200,000 1,663,650 9,863,650 

    
233 412 Соц.доп.на терет послодавца 1,467,800 297,793 1,765,593 

    
234 414 Соц.давања запосленима 0 10,000 10,000 

    
235 415 Накнаде за запослене 527,800 271,500 799,300 

    
236 421 Стални трошкови 5,830,000 340,500 6,170,500 

    
237 422 Трошкови путовања 0 20,000 20,000 

    
238 423 Услуге по уговору 375,000 188,000 563,000 

    
238/10 423 Услуге по уговору - ТБР 60,000  60,000 

    
238/11 423 Услуге по уговору - ТБР 79,000  79,000 

    
239 424 Специјализоване услуге 0 170,000 170,000 

    
240 425 Текуће поправке  и одржавање 720,000 210,000 930,000 

    
240/10 425 Текуће поправке  и одржавање - учешће у прој. 0  0 

    
240/11 425 Текуће поправке  и одржавање - АПВ 0  0 

    
241 426 Материјал 290,000 1,410,618 1,700,618 

    
242 465 Остале дотације и трансфери 966,780 217,939 1,184,719 

    
243 482 Порези, обавезне таксе   0 140,000 140,000 

    
244 484 Остале накнаде штете 0 50,000 50,000 

    
245 485 Остале накнаде штете 0 10,000 10,000 

    
245/1 511 Зграде и грађевински објекти 0  0 

    
245/2 511 Зграде и грађевински објекти - н. ср. по ЗР 2014 1,600,000 0 1,600,000 

    
245/10 511 Зграде и грађевински објекти - учешће у прој. 388,605  388,605 

    
245/11 511 Зграде и грађевински објекти - АПВ 1,554,417  1,554,417 

    
246 512 Машине и опрема 537,516 0 537,516 

      
Извори финансирања за програмску активност 1301-
0003: 

   

     
01` Приходи из буџета 19,442,501  19,442,501 

     
04` Сопствени приход 5,000,000 5,000,000 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,554,417  1,554,417 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 1,600,000   1,600,000 

      
Укупно за програмску активност 1301-0003: 22,596,918 5,000,000 27,596,918 

      
Извори финансирања за Програм 14:   

     
01` Приходи из буџета 19,442,501  19,442,501 

     
04` Сопствени приход 5,000,000 5,000,000 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,554,417  1,554,417 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 1,600,000  1,600,000 

      
Укупно за Програм 14: 22,596,918 5,000,000 27,596,918 

   
1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА     

   
1502-
0002 

ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА 
  

  

    
247 421 Стални трошкови - камп 197,454 0 197,454 

    
248 423 Услуге по уговору - камп 326,691 0 326,691 

      
Извори финансирања за програмску активност 1502-
0002: 

   

     
01` Приходи из буџета 524,145 0 524,145 

      
Укупно за програмску активност 1502-0002: 524,145 0 524,145 

      
Извори финансирања за Програм 4:    

     
01` Приходи из буџета 524,145 0 524,145 

      
Укупно за Програм 4: 524,145 0 524,145 

            
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 - УСЛУГЕ 

РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА: 
23,121,063 5,000,000 28,121,063 

      
Извори финансирања за функцију 810:    

     
01` Приходи из буџета 19,966,646  19,966,646 

     
04` Сопствени приход - СПЦ  5,000,000 5,000,000 

     
04` Сопствени приход - Камп   0 
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07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,554,417  1,554,417 

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 1,600,000   1,600,000 

       
   

  8 620   РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ - ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ОЏАЦИ 
  

    

   
1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ     

   
1101-
0001 

СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
  

  

    
249 411 Плате и додаци запослених 3,445,000  3,445,000 

    
250 412 Соц.доп.на терет послодавца 627,000  627,000 

    
251 414 Социјална давања запосленима 10,000  10,000 

    
252 415 Накнаде за запослене 50,000  50,000 

    
253 421 Стални трошкови 367,000  367,000 

    
254 422 Трошкови путовања 30,000  30,000 

    
255 423 Услуге по уговору 1,204,000  1,204,000 

    
256 424 Специјализоване услуге 1,946,000  1,946,000 

    
257 425 Текуће поправке  и одржавање 245,000  245,000 

    
258 426 Материјал 495,000  495,000 

    
259 465 Остале дотације и трансфери 462,000  462,000 

    
260 482 Порези, обавезне таксе   130,000  130,000 

    
261 511 Зграде и грађевински објекти 0  0 

    
261/40 511 Зграде и грађевински објекти 17,901,605  17,901,605 

        262 511 Зграде и грађевински објекти 40,166,422   40,166,422 

    
262/50 511 

Зграде и грађевински објекти - АПВ- ревитализац. и изгр. 
коловоза 

5,498,708  5,498,708 

    
262/51 511 Зграде и грађевински објекти - АПВ - Бељаничка ул. 3,940,289  3,940,289 

    
262/59 511 

Зграде и грађ. обј. - изгр. саобраћ. у радној зони - сопств. 
учешће 

4,000,000  4,000,000 

    
262/60 511 

Зграде и грађевински објекти - изгр. саобраћајница у 
радној зони 

3,631,988  3,631,988 

    
262/61 511 

Зграде и грађевински објекти - изгр. саобраћ. у радној 
зони - АПВ 

3,631,988  3,631,988 

    
263 512 Машине и опрема 57,000  57,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1101-
0001: 

   

          01` Приходи из буџета 74,768,015   74,768,015 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 13,070,985  13,070,985 

            Укупно за програмску активност 1101-0001: 87,839,000   87,839,000 

      
Извори финансирања за Програм 1:    

          01` Приходи из буџета 74,768,015   74,768,015 

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 13,070,985   13,070,985 

            Укупно за Програм 1: 87,839,000   87,839,000 

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ     

   

0601
-

0005 
ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

  
  

    
264 411 Плате и додаци запослених 0  0 

    
265 412 Соц.доп.на терет послодавца 0  0 

    
266 421 Стални трошкови 36,000  36,000 

    
267 423 Услуге по уговору 0  0 

    
268 424 Специјализоване услуге 0  0 

    
269 425 Текуће поправке  и одржавање 14,000  14,000 

    
270 426 Материјал 11,443  11,443 

    
271 465 Остале дотације и трансфери 0  0 

    
272 482 Порези, обавезне таксе   64,494  64,494 

    
273 512 Машине и опрема - неутрош. сред. из 2013 21,533,543  21,533,543 

    
274 512 Машине и опрема - неутрош. сред. из 2014 35,605,657  35,605,657 

    
275 512 Машине и опрема 0  0 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0005: 

  

     
01` Приходи из буџета 125,937  125,937 

     13` Неутрошена средства из ранијих година 57,139,200   57,139,200 

      
Укупно за програмску активност 0601-0005: 57,265,137   57,265,137 

      
Извори финансирања за Програм 2:   

     
01` Приходи из буџета 125,937  125,937 
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     13` Неутрошена средства из ранијих година 57,139,200   57,139,200 

      
Укупно за Програм 2: 57,265,137   57,265,137 

   
0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА     

   
0702-
0002 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
  

  

    
276 421 Стални трошкови 340,000  340,000

    
276/1 423 Услуге по уговору 1,743,423  1,743,423

    
276/10 425 Текуће поправке  и одржавање 10,895,688  10,895,688

    
276/30 511 Зграде и грађевински објекти 0  0

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-
0002: 

 

     
01` Приходи из буџета 12,979,111  12,979,111

      
Укупно за програмску активност 0701-0002: 12,979,111   12,979,111

      
Извори финансирања за Програм 7:  

     
01` Приходи из буџета 12,979,111   12,979,111

      
Укупно за Програм 7: 12,979,111   12,979,111

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620: 158,083,248   158,083,248

      
Извори финансирања за функцију 620:  

          01` Приходи из буџета 87,873,063   87,873,063

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 13,070,985  13,070,985

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 57,139,200   57,139,200

       
  

  9 040`   ПОРОДИЦА И ДЕЦА - ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 
  

    

   
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА     

   
0901-
0006 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
  

  

    
277 423 Услуге по уговору 120,000  120,000

    
278 424 

Специјализоване услуге - здравств. зашт. првентивне 
стоматолог. 

130,000  130,000

    
279 472 

Накн. за соц. заштиту из буџета за децу и породицу-
леч.деце 

1,200,000  1,200,000

    
280 472 

Накн. за соц. зашт. из буџ. за децу и пород.-леч. деце 
оболеле од ређих и тежих обољења 

800,000  800,000

    
281 472 

Накн. за соц. зашт. из буџ. за децу и пород.-леч. деце од 
дијабетеса 

450,000  450,000

    
282 472 

Накн. за соц. заштиту из буџета за децу и породицу-
ужина 

3,000,000  3,000,000

    
283 472 Накн. за соц. заштиту из буџета за род. додатак 6,600,000  6,600,000

    
284 472 

Накн. за соц. заштиту из буџета за род. додатак - 
близанци 

150,000  150,000

    
285 472 Накн. за соц. заштиту из буџета за род. додатак - тројке 250,000  250,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-
0006: 

 

     
01` Приходи из буџета 12,700,000   12,700,000

      
Укупно за програмску активност 0901-0006: 12,700,000   12,700,000

      
Извори финансирања за Програм 11:  

     
01` Приходи из буџета 12,700,000   12,700,000

      
Укупно за Програм 11: 12,700,000   12,700,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040: 12,700,000   12,700,000

      
Извори финансирања за функцију 040:  

     
01` Приходи из буџета 12,700,000   12,700,000

       
 

  10 620   РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

    

 
10.01. 620 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УСЛУГА" ОЏАЦИ     

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ    

   
0601-
0001 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
  

 

    
286 451  - стални трошкови - еко чесме и штранд 500,000  500,000

    
287 451  - текуће поправке  и одржавање - еко чесме и штранд 2,000,000  2,000,000

    
287/1 451 

 - изгр. постр. за прераду воде за пиће - јавна чесма у 
Каравукову 

2,000,000  2,000,000

    
287/2 451 

 - набавка опреме за дезинфекцију воде и цевовода - 
акцелератори 

6,000,000  6,000,000
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288 451  - радови на водоводу - штранд 1,101,600  1,101,600

    
289 451  - набавка хидрофорске посуде - штранд 391,128  391,128

    
290 451  - анализа воде еко чесми и штранд 1,000,000  1,000,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 12,992,728   12,992,728

      
Укупно за програмску активност 0601-0001: 12,992,728   12,992,728

      
0601-
0002 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 
  

   

        290/5 451  - камион за отпадне воде 4,677,600   4,677,600
        290/6 451  - реконструкција постојеће канализационе мреже 1,560,000   1,560,000

            
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0002: 

    

          01` Приходи из буџета 6,237,600   6,237,600

            Укупно за програмску активност 0601-0002: 6,237,600   6,237,600

   
0601-
0005 

ЈАВНИ ПРЕВОЗ 
  

 

    
290/10 424  - специјализоване услуге - ванлинијски превоз ученика 12,300,000  12,300,000

    
290/11 512  - машине и опреме - аутобуси 0  0

    
29012 512  - машине и опреме - аутобуси - н. ср. по ЗР 2014 28,569,600  28,569,600

    
290/13 424 

 - специјализ. усл. - ванлинијски превоз КУД-ова и спорт. 
клубова 

2,069,600  2,069,600

    
290/14 424 

 - спец. усл. - ванл. превоз КУД-ова и спорт. клуб.- н. ср. 
ЗР 2014 

430,400  430,400

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0005: 

 

     
01` Приходи из буџета 14,369,600  14,369,600

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 29,000,000   29,000,000

      
Укупно за програмску активност 0601-0005: 43,369,600   43,369,600

   
0601-
0009 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 
  

 

    
291 424  - одржавање чистоће и зеленила по програму 19,600,000  19,600,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0009: 

 

     
01` Приходи из буџета 19,600,000   19,600,000

      
Укупно за програмску активност 0601-0009: 19,600,000   19,600,000

   
0601-
0011 

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
  

 

    
292 451  - уређење и одржавање месних гробаља 1,200,000  1,200,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0011: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,200,000   1,200,000

      
Укупно за програмску активност 0601-0011: 1,200,000   1,200,000

   
0601-
0014 

ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
  

 

    
293 451  - одржавање сточних гробаља и зоо хигијена 800,000  800,000

    
293/1 484  - накнаде штете - уједи паса 390,000  390,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0014: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,190,000  1,190,000

      
Укупно за програмску активност 0601-0014: 1,190,000   1,190,000

      
Извори финансирања за Програм 2:  

          01` Приходи из буџета 55,589,928   55,589,928

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 29,000,000   29,000,000

            Укупно за Програм 2: 84,589,928   84,589,928

   
 

0701 
ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  
 

   
0702-
0002 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
  

 

    
293/2 451 

 - путна привреда по програму скупштине - дуг из 2014. 
год. 

2,200,000  2,200,000

    
293/3 451 

 - одржавање и заштита путева и улица у насељеним 
местима општине - по програму скупштине 

6,824,400  6,824,400

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-
0002: 

 

     
01` Приходи из буџета 9,024,400  9,024,400

      
Укупно за програмску активност 0701-0002: 9,024,400   9,024,400

      
Извори финансирања за Програм 7:  
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01` Приходи из буџета 9,024,400   9,024,400

      
Укупно за Програм 7: 9,024,400   9,024,400

            УКУПНО: 93,614,328   93,614,328

      
Извори финансирања  

          01` Приходи из буџета 64,614,328   64,614,328

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 29,000,000   29,000,000

       
 

  10.02. 620   
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА - Пољочуварска служба 

  
  

   
0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    

   
0101-
0001 

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 
  

 

    
294 421 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - стални тр.- трошкови осигурања - 
неутр. ср. из 2014. год. 

200,000  200,000

    
295 425 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - одржавање опреме - неутр. ср. из 
претх. год. 

72,321  72,321

    
296 425 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - одржавање опреме - неутр. ср. из 
2014. год. 

208,266  208,266

    
297 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - материјал - неутр. ср. из претх. 
год. 

46,813  46,813

    
298 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - ХТЗ опрема - неутр. ср. из претх. 
год. 

100,000  100,000

    
299 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - ХТЗ опрема - неутр. ср. из 2014. 
год. 

300,000  300,000

    
300 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - бензин - неутр. ср. из претх. год. 

85,308  85,308

    
301 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - бензин - неутр. ср. из 2014. год. 

700,000  700,000

    
302 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - резервни делови - неутр.ср. из 
ран. год. - АПВ 

58,276  58,276

    
303 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - остали материјал - неутр. ср. из 
претх. год. 

198,350  198,350

    
303/1 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - уља и мазива - неутр. ср. из 2014. 
год. 

5,000  5,000

    
303/2 426 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - алат и инвентар - неутр. ср. из 
2014. год. 

5,000  5,000

    
303/3 482 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - регистрација возила-порез - 
неутр. ср. из 2014. год. 

40,000  40,000

    
303/4 482 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
пољочуварска служба - општинске таксе - неутр. ср. из 
2014. год. 

10,000  10,000

    
304 512  - Машине и опрема - неутрош. ср. из 2014. год. 858,590  858,590

    
304/10 512  - Машине и опрема - АПВ 858,590  858,590

    
304/11 512  - Машине и опрема 2015 1,472,951  1,472,951

      
Извори финансирања за програмску активност 0101-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 1,472,951  1,472,951

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 858,590  858,590

     
13` Неутрошена средства из ранијих година-нам.прих. 2,887,924   2,887,924

      
Укупно за програмску активност 0101-0001: 5,219,465   5,219,465

      
Извори финансирања за Програм 5:  

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 1,472,951  1,472,951

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 858,590  858,590

     
13` Неутрошена средства из ранијих година-нам.прих. 2,887,924   2,887,924

      
Укупно за Програм 5: 5,219,465   5,219,465
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            УКУПНО: 5,219,465   5,219,465

      
Извори финансирања:  

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 1,472,951  1,472,951

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 858,590  858,590

     
13` Неутрошена средства из ранијих година - нам. прих. 2,887,924   2,887,924

       
 

  10.03 620   
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 

  
   

   
0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    

   
0101-
0001 

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 
  

 

    
305 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - неутр. ср. из претх. год. 

5,520,177  5,520,177

    
306 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - неутр. ср. из претх. год. АПВ - М.З. С. 
Милетић 

0  0

    
306/1 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - неутр. ср. из претх. год. АПВ 2014 - М.З. 
Богојево 

1,213,406   1,213,406

    
306/2 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - неутр. ср. из претх. год. АПВ 2014 - М.З. 
Лалић 

1,135,360   1,135,360

    
306/3 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - неутр. ср. из претх. год. АПВ 2014 - М.З. 
Дероње 

5,359,000   5,359,000

    
306/4 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - 2015 

12,373,297   12,373,297

    
307 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - уређење 
атарских путева - неутр. сред. из претх. год. 

7,932,431  7,932,431

    
307/1 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - уређење 
атарских путева 2015 

13,421,058  13,421,058

    
308 423 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
одводњавање - неутрош. сред. из 2014. год. 

14,118,670  14,118,670

    
309 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
специјализоване услуге - наводњавање - неутр. сред. из 
претх. год 

0  0

    
310 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
специјализ. услуге - подизање и гајење ветрозашт. 
појасева - неутр. сред. из претх. год. 

1,067,569  1,067,569

    
311 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
специјализоване услуге - наводњавање - неутр. сред. из 
2014. год. 

0  0

    
312 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - уређење 
атарских путева - неутр. сред. из 2014. год. 

12,360,956  12,360,956

    
313 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
специјализоване услуге - обележавање парцела - неутр. 
сред. из 2014. год. 

1,267,306  1,267,306

    
313/1 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
специјализоване услуге - обележавање парцела - 2015 

732,694  732,694

    
314 424 

 - Програм заштите и уређења пољ. земљишта - 
специјализ. услуге - подизање и гајење ветрозашт. 
појасева - неутр. сред. из 2014. год. 

432,431  432,431

    
315 511  - Пројектно планирање - неутр. сред. из претх. год. 1,000,000  1,000,000

    
316 511  - Пројектно планирање - неутр. сред. из 2014. год. 0  0

    
316/10 511  - Пројектно планирање - АПВ 1,014,000  1,014,000

    
317 512 

 - Машине и опрема - опремање противградне службе - 
неутр. сред. из 2014. год. 

500,000  500,000

    
317/10 512 

 - Машине и опрема - набавка гредера за уређ. атар. пут.-
н.ср.п.год 

0  0

    
317/11 512 

 - Машине и опрема - набавка гредера за уређ. атар.пут.-
н.ср. 2014. 

0  0

      
Извори финансирања за програмску активност 0101-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 26,527,049  26,527,049

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,014,000  1,014,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година-нам.прих. 51,907,306   51,907,306

      
Укупно за програмску активност 0101-0001: 79,448,355   79,448,355

      
Извори финансирања за Програм 5:  

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 26,527,049  26,527,049

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,014,000  1,014,000
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13` Неутрошена средства из ранијих година-нам.прих. 51,907,306   51,907,306

      
Укупно за Програм 5: 79,448,355   79,448,355

            УКУПНО: 79,448,355   79,448,355

      
Извори финансирања:  

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 26,527,049  26,527,049

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,014,000  1,014,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година-нам.прих. 51,907,306   51,907,306

       
 

  10.04. 620   ПРОЈЕКТИ 
  

    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

   
0602-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
 

    
318 511 

 - Зграде и грађ. обј. - суфинансирање пројеката (др. 
нивои власти) 

2,000  2,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 2,000   2,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 2,000   2,000

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 2,000   2,000

      
Укупно за Програм 15: 2,000   2,000

            УКУПНО: 2,000   2,000

      
Извори финансирања:  

     
01` Приходи из буџета 2,000   2,000

       
 

  10.05. 620   ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БРЕСТКОМ" 
  

   

   
0601 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ    

   
0601-
0001 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
  

 

    
319 451 

 - Субвенц. јав. нефин.пред.и орг.-текуће-по прогр. 
скупш. - одржавање еко чесме 

650,000  650,000

    
320 451 

 - Субвенц. јав. нефин.пред.и орг.-текуће-по прогр. 
скупш. - анализе еко чесме 

100,000  100,000

    
320/1 451 

 - Субвенц. јав. нефин.пред.и орг.-текуће-по прогр. 
скупш. - исходовање водне дозволе 

300,000  300,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,050,000   1,050,000

      
Укупно за програмску активност 0601-0001: 1,050,000   1,050,000

   
0601-
0009 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 
  

 

   
321 424  - одржавање чистоће и зеленила по програму 1,960,000  1,960,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-
0009: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,960,000   1,960,000

      
Укупно за програмску активност 0601-0009: 1,960,000   1,960,000

      
Извори финансирања за Програм 2:  

     
01` Приходи из буџета 3,010,000   3,010,000

      
Укупно за Програм 2: 3,010,000   3,010,000

   
0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    

   
0101-
0001 

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ 
  

 

    
322 451 

 - Субвенц. јав. нефин.пред.и орг.-текуће-по прогр. 
скупш. - пољочуварска служба 

8,600,000  8,600,000

    
322/1 512 Машине и опрема 10,000,000  10,000,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0101-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 18,600,000   18,600,000

      
Укупно за програмску активност 0101-0001: 18,600,000   18,600,000

      
Извори финансирања за Програм 5:  

     
01` Приходи из буџета 18,600,000   18,600,000
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Укупно за Програм 5: 18,600,000   18,600,000

   
0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

   
0702-
0002 

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
  

 

    
323 451 

 - Субвенц. јав. нефин.пред.и орг.-текуће-по прогр. 
скупш. - путна привреда 

2,200,000  2,200,000

        323/1 451 
 - Субвенц. јав. нефин.пред.и орг.-по прогр. скупш. - 
опремање зимске службе 

3,481,390   3,481,390

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-
0002: 

 

          01` Приходи из буџета 5,681,390 0 5,681,390

            Укупно за програмску активност 0701-0002: 5,681,390   5,681,390

      
Извори финансирања за Програм 7:  

          01` Приходи из буџета 5,681,390   5,681,390

            Укупно за Програм 7: 5,681,390   5,681,390

            УКУПНО: 27,291,390   27,291,390

      
Извори финансирања:  

     
01` Приходи из буџета 27,291,390   27,291,390

       
 

            
УКУПНО ГЛАВА 10 - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ - 
ФУНКЦИЈА 620: 

205,575,538   205,575,538

          01` Приходи из буџета 91,907,718   91,907,718

     
01` Приходи из буџета - нам. прих. 28,000,000  28,000,000

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 1,872,590  1,872,590

     
13` Неутрошена средства из ранијих година - наменска 83,795,230   83,795,230

       
 

  11 090   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

   
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА    

   
0901-
0001 

СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 
  

  

    
324 463  - накнаде за социјалну заштиту 11,075,000  11,075,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 11,075,000   11,075,000

      
Укупно за програмску активност 0901-0001: 11,075,000   11,075,000

   
0901-
0003 

ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
  

 

    
325 463  - за децу ометену у развоју (Друштво за помоћ МНРО) 2,020,000  2,020,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-
0003: 

 

     
01` Приходи из буџета 2,020,000   2,020,000

      
Укупно за програмску активност 0901-0003: 2,020,000   2,020,000

   
0901-
0004 

САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ 
УСЛУГЕ 

  
 

    
326 463  - делатност центра 5,412,547  5,412,547

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-
0004: 

 

     
01` Приходи из буџета 5,412,547   5,412,547

      
Укупно за програмску активност 0901-0004: 5,412,547   5,412,547

      
Извори финансирања за Програм 11:  

     
01` Приходи из буџета 18,507,547   18,507,547

      
Укупно за Програм 11: 18,507,547   18,507,547

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090: 18,507,547   18,507,547

      
Извори финансирања за функцију 090:  

     
01` Приходи из буџета 18,507,547   18,507,547

       
 

  12 810   
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА - СРЕДСТВА ЗА СПОРТСКЕ 
АКТИВНОСТИ 

  
    

   
1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

   
1301-
0001 

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 

  
 

    
327 481 

Дотације невл.орг. - за рад спортских организација, 
удружења и савеза 

9,600,000   9,600,000

    
327/1 481 Дотације невл.орг. - за рад спортских организација, 483,200   483,200
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удружења и савеза - ТБР 

    
328 481 Дотације невл.орг. - за  све турнире 840,000   840,000

    
329 481 Дотације невл.орг. - финанс врхунског спорта 300,000   300,000

    
330 481 Дотације невл.орг. - ванредни трошк клубова 600,000   600,000

    
330/2 481 

Дотације невл.орг. - Спортски савез општине - за изврш. 
суд. реш. 

550,000   550,000

      
Извори финансирања за програмску активност 1301-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 12,373,200   12,373,200

      
Укупно за програмску активност 1301-0001: 12,373,200   12,373,200

      
Извори финансирања за Програм 14:  

     
01` Приходи из буџета 12,373,200   12,373,200

      
Укупно за Програм 14: 12,373,200   12,373,200

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810: 12,373,200   12,373,200

      
Извори финансирања за функцију 810:  

     
01` Приходи из буџета 12,373,200   12,373,200

       
 

  13 830   
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА - РАДИО, ТВ, 
ИНФОРМИСАЊЕ 

  
    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САПОУПРАВА    

   
0602-
0006 

ИНФОРМИСАЊЕ 
  

 

    
331 451 Информативни центар 7,268,000  7,268,000

    
332 423 Емитовање, развој медија 224,000  224,000

    
333 423 Пројектно финансирање медија прво полугодиште 1,680,000  1,680,000

    
333/2 423 Пројектно финансирање медија друго полугодиште 3,200,000  3,200,000

    
334 423 Издавалаштво 0  0

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0006: 

 

     
01` Приходи из буџета 12,372,000   12,372,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0006: 12,372,000   12,372,000

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 12,372,000   12,372,000

      
Укупно за Програм 15: 12,372,000   12,372,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830: 12,372,000   12,372,000

      
Извори финансирања за функцију 830:    

     
01` Приходи из буџета 12,372,000   12,372,000

       
   

  14 912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
  

    

   
2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

   

2002
-

0001 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

  
 

 
14.01. 

  
О.Ш. "НЕСТОР ЖУЧНИ" ЛАЛИЋ    

    
335 463 Трансфери осталим нивоима власти 3,838,685  3,838,685

      
Накнаде за запослене 1,195,000  1,195,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 185,000  185,000

      
Стални трошкови 975,000  975,000

      
Трошкови путовања 79,050  79,050

      
Услуге по уговору 253,635  253,635

      
Специјализоване услуге 10,000  10,000

      
Текуће поправке и одржавања 130,000  130,000

      
Материјал 299,000  299,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова 526,000  526,000

      
Машине и опрема 186,000  186,000

 
14.02. 

  
О.Ш. "ЈОЖЕФ АТИЛА" БОГОЈЕВО    

    
336 463 Трансфери осталим нивоима власти 4,626,000  4,626,000

      
Накнаде за запослене   1,487,030  1,487,030

      
Накнаде запосленима и остали посебни расходи 430,000  430,000

      
Стални трошкови 1,236,000  1,236,000

      
Трошкови путовања 90,000  90,000

      
Услуге по уговору 122,970  122,970

      
Специјализоване услуге 5,000  5,000

      
Текуће поправке и одржавања  400,000  400,000

      
Материјал 305,000  305,000

      
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 550,000  550,000

      
Порези, обавезне таксе  0  0
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14.03. 

  
О.Ш. "МАРКО ОРЕШКОВИЋ" БАЧКИ ГРАЧАЦ    

    
337 463 Трансфери осталим нивоима власти 6,897,000  6,897,000

      
Социјална давања запосленима 0  0

      
Накнаде за запослене 810,000  810,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 128,000  128,000

      
Стални трошкови 3,340,000  3,340,000

      
Трошкови путовања 70,000  70,000

      
Услуге по уговору 212,000  212,000

      
Специјализоване услуге 10,000  10,000

      
Текуће поправке и одржавања   1,280,000  1,280,000

      
Текуће поправке и одржавања - суфинансирање прој. 
фасаде 

0  0

      
Материјал   490,000  490,000

      
Порези, обавезне таксе 5,000  5,000

      
Зграде и грађевински објекти 100,000  100,000

      
Зграде и грађевински објекти - суфинансирање прој. 
фасаде 

0  0

      
Машине и опрема 452,000  452,000

 
14.04. 

  
О.Ш. "ВУК КАРАЏИЋ" ДЕРОЊЕ    

    
338 463 Трансфери осталим нивоима власти 7,090,000  7,090,000

      
Социјална давања запосленима 65,000  65,000

      
Накнаде за запослене  1,279,800  1,279,800

      
Награде запосленим и остали посебни расходи 170,000  170,000

      
Стални трошкови 3,516,000  3,516,000

      
Трошкови путовања 40,000  40,000

      
Услуге по уговору 270,000  270,000

      
Специјализоване услуге 4,000  4,000

      
Текуће поправке и одржавања 573,000  573,000

      
Материјал 460,000  460,000

      
Порези, обавезне таксе и казне 7,000  7,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова 650,000  650,000

      
Машине и опрема 9,000  9,000

      
Нематеријална имовина 46,200  46,200

 
14.05. 

  
О.Ш. "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ" С. МИЛЕТИЋ    

    
339 463 Трансфери осталим нивоима власти 6,796,249  6,796,249

      
Социјална давања запосленима 27,620  27,620

      
Накнаде за запослене 955,000  955,000

      
Накнаде запосленима и остали посебни расходи 455,000  455,000

      
Стални трошкови 1,286,000  1,286,000

      
Трошкови путовања 90,945  90,945

      
Услуге по уговору 145,100  145,100

      
Специјализоване услуге 4,000  4,000

      
Текуће поправке и одржавања 858,400  858,400

      
Материјал 391,880  391,880

      
Порези, обавезне таксе 5,000  5,000

      
Зграде и грађевински објекти 1,829,000  1,829,000

      
Зграде и грађевински објекти - ТБР 700,000  700,000

      
Машине и опрема 48,304  48,304

 
14.06. 

  
О.Ш. "НИКОЛА ТЕСЛА" БАЧКИ БРЕСТОВАЦ    

    
340 463 Трансфери осталим нивоима власти 7,921,000  7,921,000

      
Социјална давања запосленима 60,000  60,000

      
Накнаде за запослене 570,000  570,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000  100,000

      
Стални трошкови 3,131,000  3,131,000

      
Трошкови путовања 150,000  150,000

      
Услуге по уговору 480,000  480,000

      
Специјализоване услуге 10,000  10,000

      
Текуће поправке и одржавања 1,706,000  1,706,000

      
Текуће поправке и одржавања - ТБР 170,000  170,000

      
Материјал 504,000  504,000

      
Накн. за соц. зашт. из буџ.  0  0

      
Порези, обавезне таксе 120,000  120,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова 400,000  400,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова - ТБР 110,000  110,000

      
Зграде и грађевински објекти - ТБР 330,000  330,000

      
Машине и опрема 80,000  80,000

 
14.07. 

  
О.Ш. "БОРА СТАНКОВИЋ" КАРАВУКОВО    

    
341 463 Трансфери осталим нивоима власти 6,152,200  6,152,200

      
Социјална давања запосленима 66,000  66,000

      
Накнаде за запослене 727,000  727,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 265,000  265,000

      
Стални трошкови 2,680,300  2,680,300
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Трошкови путовања 203,000  203,000

      
Услуге по уговору 235,200  235,200

      
Услуге по уговору - ТБР 109,200  109,200

      
Специјализоване услуге 20,000  20,000

      
Текуће поправке и одржавања 375,000  375,000

      
Материјал 679,500  679,500

      
Порези, обавезне тексе 42,000  42,000

      
Зграде и грађевински објекти 750,000  750,000

      
Машине и опрема 0  0

      
Нематеријална имовина 0  0

 
14.08. 

  
О.Ш. "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО" РАТКОВО    

    
342 463 Трансфери осталим нивоима власти 7,875,000  7,875,000

      
Социјална давања запосленима 40,000  40,000

      
Накнаде за запослене 1,535,000  1,535,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 55,000  55,000

      
Стални трошкови 2,581,500  2,581,500

      
Трошкови путовања 80,000  80,000

      
Услуге по уговору 295,000  295,000

      
Специјализоване услуге 10,000  10,000

      
Текуће поправке и одржавања 1,133,500  1,133,500

      
Материјал 330,000  330,000

      
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0  0

      
Порези, обавезне таксе 100,000  100,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова 1,215,000  1,215,000

      
Зграде и грађевински објекти 0  0

      
Машине и опрема 500,000  500,000

 
14.09. 

  
О.Ш. "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ОЏАЦИ    

    
343 463 Трансфери осталим нивоима власти 8,028,485  8,028,485

      
Социјална давања запосленима 0  0

      
Накнаде за запослене 670,000  670,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 175,000  175,000

      
Стални трошкови 5,285,167  5,285,167

      
Трошкови путовања 117,580  117,580

      
Услуге по уговору 179,280  179,280

      
Специјализоване услуге 6,000  6,000

      
Текуће поправке и одржавања 750,000  750,000

      
Текуће поправке и одржавања - ТБР 350,640  350,640

      
Материјал 372,376  372,376

      
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 90,872  90,872

      
Порези, обавезне таксе 1,570  1,570

      
Нематеријална имовина 30,000  30,000

 
14.10. 

  
О.Ш. "МИРОСЛАВ АНТИЋ" ОЏАЦИ    

    
344 463 Трансфери осталим нивоима власти 5,415,000  5,415,000

      
Накнаде за запослене 730,000  730,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 160,000  160,000

      
Стални трошкови 1,160,000  1,160,000

      
Трошкови путовања 140,000  140,000

      
Услуге по уговору 158,000  158,000

      
Специјализоване услуге 2,000  2,000

      
Текуће поправке и одржавања 550,000  550,000

      
Текуће поправке и одржавања 650,000  650,000

      
Текуће поправке и одржавања - ТБР 200,000  200,000

      
Материјал 605,000  605,000

      
Порези, обавезне таксе 10,000  10,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова 400,000  400,000

      
Зграде и грађевински објекти - ТБР 130,000  130,000

      
Машине и опрема 420,000  420,000

      
Машине и опрема - ТБР 100,000  100,000

      
Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 64,639,619  64,639,619

      
Укупно за програмску активност 2002-0001: 64,639,619   64,639,619

      
Извори финансирања за Програм 9:  

     
01` Приходи из буџета 64,639,619   64,639,619

      
Укупно за Програм 9: 64,639,619   64,639,619

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912: 64,639,619   64,639,619

      
Извори финансирања за функцију 912:  

     
01` Приходи из буџета 64,639,619   64,639,619

       
 

  15 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
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2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    

   

2003
-

0001 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

  
 

 
15.01. 

  
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ" ОЏАЦИ 

  
 

    
345 463 Трансфери осталим нивоима власти 11,042,000  11,042,000

      
Социјална давања запосленима 1,000  1,000

      
Накнаде за запослене 900,000  900,000

      
Награде запосленима и остали посебни расходи 220,576  220,576

      
Стални трошкови 6,392,010  6,392,010

      
Трошкови путовања 240,100  240,100

      
Услуге по уговору 370,834  370,834

      
Текуће поправке и одржавања 2,066,910  2,066,910

      
Материјал 657,320  657,320

      
Порези, обавезне таксе 1,000  1,000

      
Новчане казне и пенали  по решењу судова 71,250  71,250

      
Зграде и грађевински објекти 120,000  120,000

      
Машине и опрема 1,000  1,000

 
15.02. 

  
ТЕХНИЧКА ШКОЛА    

    
346 463 Трансфери осталим нивоима власти 6,410,020  6,410,020

      
Социјална давања запосленима - ТБР 184,599  184,599

      
Социјална давања запосленима 25,443  25,443

      
Накнаде за запослене 1,650,000  1,650,000

      
Награде запосленим и остали посебни расходи 585,000  585,000

      
Стални трошкови 998,240  998,240

      
Трошкови путовања 172,000  172,000

      
Услуге по уговору 95,790  95,790

      
Специјализоване услуге 300,450  300,450

      
Текуће поправке и одржавања 379,620  379,620

      
Текуће поправке и одржавања 750,000  750,000

      
Материјал 981,038  981,038

      
Порези и таксе 0  0

      
Машине и опрема 287,840  287,840

      
Извори финансирања за програмску активност 2003-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 17,452,020  17,452,020

      
Укупно за програмску активност 2003-0001: 17,452,020   17,452,020

      
Извори финансирања за Програм 10:  

     
01` Приходи из буџета 17,452,020   17,452,020

      
Укупно за Програм 10: 17,452,020   17,452,020

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920: 17,452,020   17,452,020

      
Извори финансирања за функцију 920:  

     
01` Приходи из буџета 17,452,020   17,452,020

       
 

  16 980   ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ 
  

    

   
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА    

   

0901
-

0001 
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

  
 

    
347 472 Трошкови путовања за ученике спец. школе 1,500,000  1,500,000

    
348 472 Накнаде за ученике-месечне карте 11,500,000  11,500,000

    
349 472 Викенд карте 1,200,000  1,200,000

    
350 472 Накнаде за ученике-месечне карте-покрајина 4,987,271  4,987,271

    
351 472 Накнаде за студенте-месечне карте-покрајина 4,223,219  4,223,219

    
352 472 Трошкови смештаја 500,000  500,000

    
353 472 Награде за студенте и подстицаји у студирању 0  0

    
353/1 472 

Награде за студенте и подстицаји у студирању - н. ср. по 
ЗР 2014 

2,675,000  2,675,000

    
353/2 472 Студентске стипендије студентима дефицитарних струка 325,000  325,000

    
354 472 Награде за успех у образовању 556,000  556,000

    
354/1 472 Награде за успех у образовању - н. ср. по ЗР 2014 572,000  572,000

    
355 472 

Обр.нек-нак.образ.трошкови смештаја у Ученичком дому 
редовни ученици средњих школа чији родитељи не 
остварују приходе или самохрани родитељи 

200,000  200,000

    
356 472 Инклузија и ужина за ученике спец. школе 400,000  400,000
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Извори финансирања за програмску активност 0901-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 16,181,000  16,181,000

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 9,210,490  9,210,490

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 3,247,000  3,247,000

      
Укупно за програмску активност 0901-0001: 28,638,490   28,638,490

      
Извори финансирања за Програм 11:  

     
01` Приходи из буџета 16,181,000  16,181,000

     
07` Дотације остал.  нивоа  власти 9,210,490  9,210,490

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 3,247,000   3,247,000

      
Укупно за Програм 11: 28,638,490   28,638,490

   
2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

   
2002-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
  

 

    
357 415 

Накнаде за запослене - истурено одељ. музичке школе у 
Оџацима 

650,000  650,000

    
358 423 Услуге по уговору 50,000  50,000

    
359 426 Материјал 45,000  45,000

      
Извори финансирања за програмску активност 2002-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 745,000  745,000

      
Укупно за програмску активност 2002-0001: 745,000   745,000

      
Извори финансирања за Програм 9:  

     
01` Приходи из буџета 745,000   745,000

      
Укупно за Програм 9: 745,000   745,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980: 29,383,490   29,383,490

      
Извори финансирања за функ. 980:  

     
01` Приходи из буџета 16,926,000  16,926,000

     
07` Дон.ост. нивоа власти 9,210,490  9,210,490

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 3,247,000   3,247,000

       
 

  17 330   СУДОВИ - ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
  

    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САПОУПРАВА    

   

0602
-

0004 
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

  
 

    
360 422 Трошкови путовања 5,000  5,000

    
361 423 Услуге по уговору 15,000  15,000

    
362 426 Материјал 50,000  50,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0004: 

 

     
01` Приходи из буџета 70,000  70,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0004: 70,000   70,000

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 70,000   70,000

      
Укупно за Програм 15: 70,000   70,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330: 70,000   70,000

      
Извори финансирања за функцију 330:  

     
01` Приходи буџета 70,000   70,000

       
 

  18 473   ТУРИЗАМ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ       

   
1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

   

1502
-

0002 
ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА 

  
 

    
363 451 Субвенције јав.нефин.организацијама 4,608,000  4,608,000

    
363/1 451 Субвенције јав.нефин.организацијама - ТБР 152,480  152,480

      
Извори финансирања за програмску активност 1502-
0002: 

 

     
01` Приходи из буџета 4,760,480   4,760,480

      
Укупно за програмску активност 1502-0002: 4,760,480   4,760,480

   
1502 
- П1 

Туристичка промоција општине - манифестације 
  

 

    
364 451 Субвенције јав.нефин.организацијама 2,688,000  2,688,000

      
Извори финансирања за пројекат 1502 - П1:  

     
01` Приходи из буџета 2,688,000   2,688,000

      
Укупно за пројекат 1502 - П1: 2,688,000   2,688,000
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Извори финансирања за Програм 4:  

     
01` Приходи из буџета 7,448,480   7,448,480

      
Укупно за Програм 4: 7,448,480   7,448,480

   
1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

   
1301-
0003 

ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
  

 

    
365 451 Субвенције јав.нефин.организацијама - базен 2,998,000  2,998,000

      
Извори финансирања за програмску активност 1301-
0003: 

 

     
01` Приходи из буџета 2,998,000   2,998,000

      
Укупно за програмску активност 1301-0003: 2,998,000   2,998,000

   
1301 
- П1 

Аутоматизација хидромашинског постројења 
  

 

    
366 451 Субвенције јав.нефин.организацијама - базен 779,160  779,160

    
366/1 451 Субвенције јав.нефин.организацијама - базен - ТБР 300,000  300,000

      
Извори финансирања за пројекат 1301 - П1:  

     
01` Приходи из буџета 1,079,160   1,079,160

      
Укупно за пројекат 1301 - П1: 1,079,160   1,079,160

      
Извори финансирања за Програм 14:  

     
01` Приходи из буџета 4,077,160   4,077,160

      
Укупно за Програм 14: 4,077,160   4,077,160

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473: 11,525,640   11,525,640

      
Извори финансирања за функцију 473:  

     
01` Приходи из буџета 11,525,640   11,525,640

       
 

  19 760   ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ 
  

    

   
1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА    

   
1801-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 

  
 

     
464 

Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 

 

    
367 464 

 - Дом здравља Оџаци - набавка реагенса за апарат за 
фибрин. и РТ анализе 

400,000  400,000

    
368 464  - хематолошке анализе 1,800,000  1,800,000

    
369 464  - биохемиске анализе 2,300,000  2,300,000

    
370 464  - набавка санитетског маретијала 4,500,000  4,500,000

    
371 464  - набавка медицинске, рачунарске опреме и возила 685,000  685,000

    
372 464  - текуће поправке и одржавање опреме и грађ. објек 1,680,000  1,680,000

    
372/2 464 

 - текуће поправке и одржавање здравствене станице 
Ратково 

500,000  500,000

    
373 464  - текуће поправке и одржавање опреме и возила 1,000,000  1,000,000

    
374 464  -  систематски прегледи спортиста 2,100,000  2,100,000

    
375 464  - трошкови лекара специјалисте 1,000,000  1,000,000

    
375/1 464  - трошкови лекара 9,000,000  9,000,000

    
375/2 464  - трошкови судског поравнања 0  0

    
375/3 464  - трошкови судског поравнања - н. ср. по ЗР 2014 14,235,606  14,235,606

    
375/4 464  - трошкови вансудског поравнања 9,880,000  9,880,000

    
375/5 464  - трошкови вансудског поравнања - н. ср. по ЗР 2014 1,673,583  1,673,583

      
Извори финансирања за програмску активност 1801-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 34,845,000  34,845,000

     13` Неутрошена средства из ранијих година 15,909,189   15,909,189

      
      

      
Укупно за програмску активност 1801-0001: 50,754,189   50,754,189

      
Извори финансирања за Програм 12:  

     
01` Приходи из буџета 34,845,000  34,845,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 15,909,189   15,909,189

      
      

      
Укупно за Програм 12: 50,754,189   50,754,189

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760: 50,754,189   50,754,189

      
Извори финансирања за функцију 760:  

     
01` Приходи из буџета   34,845,000  34,845,000
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13` Неутрошена средства из ранијих година 15,909,189   15,909,189

       
 

  20 112   ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ 
  

   

   
0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА    

   
0901-
0003 

ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
  

 

    
376 481 

Дотације невл.орг. - средства за суфинансирање 
пројеката  удружења грађана  

1,800,000  1,800,000

    
376/10 481 Дотације невл.орг. - ТБР 110,536  110,536

    
377 481 Дотације невл.орг. - ДВД 0  0

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-
0003: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,910,536   1,910,536

      
Укупно за програмску активност 0901-0003: 1,910,536   1,910,536

   
0901-
0005 

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 
  

 

    
378 481 Дотације невл.орг. - Црвени крст 2,300,000  2,300,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-
0005: 

 

     
01` Приходи из буџета 2,300,000   2,300,000

      
Укупно за програмску активност 0901-0005: 2,300,000   2,300,000

      
Извори финансирања за Програм 11:  

     
01` Приходи из буџета 4,210,536   4,210,536

      
Укупно за Програм 11: 4,210,536   4,210,536

   
1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

   
1201-
0002 

ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ 
  

 

    
379 481 

Дотације невл.орг. - средства за суфинансирање 
пројеката  удружења грађана - КУД-ови 

1,630,800  1,630,800

    
379/1 481 

Дотације невл.орг. - средства за суфинансирање 
пројеката  удружења грађана - остала удружења из 
области културе 

710,000  710,000

    
380 481 

Дотације невл.орг. - обележавање значајних датума, 
јубилеја, маифестација и програма под покровитељством 
општине 

500,000  500,000

    
380/1 481 

Дотације невл.орг. - обележавање значајних датума, 
јубилеја, маифестација и програма под покровитељством 
општине - ТБР 

250,000  250,000

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-
0002: 

 

     
01` Приходи из буџета 3,090,800   3,090,800

      
Укупно за програмску активност 1201-0002: 3,090,800   3,090,800

      
Извори финансирања за Програм 13:  

     
01` Приходи из буџета 3,090,800   3,090,800

      
Укупно за Програм 13: 3,090,800   3,090,800

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

   
0602-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
 

    
381 472 

Накнаде за соц.зашт.из буџета  - средства за 
суфинансирање прој. по конкурсу Комесаријата за избег., 
прогнана и интер. расељ. лица 

310,000  310,000

    
381/1 472 

Накнаде за соц.зашт. - средства Комесаријата за 
финансирање пројеката по конкурсу за избегла, прогнана 
и интер. расељ. лица 

3,220,000  3,220,000

    
381/2 472 

Накнаде за соц.зашт. - средства Комесаријата за 
финансирање пројеката по конкурсу за избегла, прогнана 
и интер. расељ. лица 

6,480,000  6,480,000

    
382 481 Дотације невл.орг. - релаизација ЛАП-а за младе 0  0

    
382/1 481 

Дотације невл.орг.  - средства за суфинансирање 
пројеката  удружења грађана - остала удружења 

1,241,000  1,241,000

    
382/2 481 Дотације невл.орг.  - верске заједнице 3,700,000  3,700,000

    
382/3 481 Дотације невл.орг. - ДВД 425,000  425,000

    
382/10 481 Дотације невл.орг.  - остала удружења - ТБР 50,000  50,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 5,726,000  5,726,000
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07` Дон.ост. нивоа власти 9,700,000   9,700,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 15,426,000   15,426,000

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 5,726,000  5,726,000

     
07` Дон.ост. нивоа власти 9,700,000   9,700,000

      
Укупно за Програм 15: 15,426,000   15,426,000

      
      

      
УКУПНО ПО ПРОГРАМИМА:     

      
Извори финансирања за Програм 11:  

     
01` Приходи из буџета 4,210,536   4,210,536

      
Укупно за Програм 11: 4,210,536   4,210,536

       
 

      
Извори финансирања за Програм 13:  

     
01` Приходи из буџета 3,090,800   3,090,800

      
Укупно за Програм 13: 3,090,800   3,090,800

       
 

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 5,726,000  5,726,000

     
07` Дон.ост. нивоа власти 9,700,000  9,700,000

      
Укупно за Програм 15: 15,426,000   15,426,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112: 22,727,336   22,727,336

      
Извори финансирања за функцију 112:  

     
01` Приходи буџета 13,027,336  13,027,336

     
07` Дон.ост. нивоа власти 9,700,000   9,700,000

       
 

  21 050`   
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  
ЗАПОШЉАВАЊА 

  
   

   
1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

   
1501-
0005 

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ 
РАЗВОЈУ 

  
 

    
383 465 

 - остале текуће  донације,  дотације и трансфери - 
Акциони план запошљавања за  2014. годину - неутрош. 
ср. из 2014. год. 

9,000,000  9,000,000

    
383/2 465 

 - остале текуће  донације,  дотације и трансфери - 
Акциони план запошљавања за  2015-локална самоуправа 
(стручна пракса, јавни радови, приправници и 
новозапошљавање) - неутр. ср. из 2014. год 

1,000,000  1,000,000

    
384 465 

 - остале текуће  донације,  дотације и трансфери - 
Акциони план запошљавања за  2015-локална самоуправа 
(стручна пракса, јавни радови, приправници и 
новозапошљавање) 

22,100,000  22,100,000

    
385 465 

 - остале текуће  донације,  дотације и трансфери - 
Акциони план запошљавања за  2014-локална самоуправа 
(стручна пракса, јавни радови, приправници и 
новозапошљавање) - АПВ - неутр. ср. 2014 

1,900,000  1,900,000

      
Извори финансирања за програмску активност 1501-
0005: 

 

     
01` Приходи из буџета 22,100,000  22,100,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 11,900,000   11,900,000

      
Укупно за програмску активност 1501-0005: 34,000,000   34,000,000

      
Извори финансирања за Програм 3:  

     
01` Приходи из буџета 22,100,000  22,100,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 11,900,000   11,900,000

      
Укупно за Програм 3: 34,000,000   34,000,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 050: 34,000,000   34,000,000

      
Извори финансирања за функцију 050:  

     
01` Приходи буџета 22,100,000  22,100,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 11,900,000   11,900,000

     
 

 
 

  22 130   ОПШТЕ УСЛУГЕ - ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 
  

    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

   
0602- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ    
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0001 ОПШТИНА 

    
386 421 Трошкови платног промета и банкарских услуга 700,000  700,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 700,000   700,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 700,000   700,000

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 700,000   700,000

      
Укупно за Програм 15: 700,000   700,000

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130: 700,000   700,000

      
Извори финансирања за функцију 130:  

     
01` Приходи из буџета   700,000   700,000

       
 

  23 500   
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  
    

   
0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

   
0401-
0001 

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ 
ВРЕДНОСТИ 

  
 

    
387 424 

Специјализоване услуге - израда пројеката - н.с. 2014. 
год. 

5,000,000  5,000,000

    
388 424 Специјализоване услуге - израда пројеката 2,500,000  2,500,000

    
389 424 

Специјализоване услуге - реализација пројеката и 
програма 

7,600,000  7,600,000

    
389/3 424 

Специјализоване услуге - реализац.прој. и прогр. - н.с. 
2014. год. 

1,000,000  1,000,000

    
390 424 Специјализоване услуге - сузбијање амброзије 1,200,000  1,200,000

    
390/1 424 

Специјализоване услуге - сузбијање амброзије - н.с. 2014. 
год. 

997,890  997,890

    
391 423 

Услуге по уговору-образовне активности и јачање свести 
о з.ж.ср. 

500,000  500,000

    
392 481 Суфин. пројеката  - еколошких удружења 200,000  200,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0401-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 12,000,000  12,000,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 6,997,890   6,997,890

      
Укупно за програмску активност 0401-0001: 18,997,890   18,997,890

   
0401-
0002 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 
  

 

    
393 424 

Специјализоване услуге-финанс. санац. дивљих 
депонија-н.ср.п.г. 

9,030  9,030

    
394 424 Специјализоване услуге-финанс. санац. дивљих депонија 1,990,970  1,990,970

    
395 512 

Машине и опрема - техн. опрем. -набавка спец. возила-
н.с.2014. г. 

3,500,000  3,500,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0401-
0002: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,990,970  1,990,970

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 3,509,030   3,509,030

      
Укупно за програмску активност 0401-0002: 5,500,000   5,500,000

   
0401-
0003 

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
  

 

    
396 424 Специјализоване услуге - мерење квалитета ваздуха 200,000  200,000

    
397 424 Специјализоване услуге - мониторинг површинских вода 100,000  100,000

    
398 424 

Специјализоване услуге - мониторинг комуналних 
отпадних вода 

100,000  100,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0401-
0003: 

 

     
01` Приходи из буџета 400,000  400,000

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 0   0

      
Укупно за програмску активност 0401-0003: 400,000   400,000

   
0401-
0004 

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА 

  
 

    
399 424 

Специјализоване услуге - одржавање зашт. мешовитог 
дрвореда 

600,000  600,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0401-
0004: 

 

     
01` Приходи из буџета 600,000  600,000

      
Укупно за програмску активност 0401-0004: 600,000   600,000

      
Извори финансирања за Програм 6:  
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01` Приходи из буџета 14,990,970  14,990,970

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 10,506,920   10,506,920

      
Укупно за Програм 6: 25,497,890   25,497,890

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 500: 25,497,890   25,497,890

      
Извори финансирања за функцију 500:  

     
01` 

Приходи из буџета - наменски од накн. за заштиту и 
унапређење жив. средине 

14,990,970  14,990,970

     
13` Неутрошена средства из ранијих година - наменска 10,506,920   10,506,920

       
 

  24 
66
0 

  
Стамбени развој и развој заједнице некласификован на другом месту  
- ЛАП за Роме (становање, образовање, здравство, запошљавање) 

  
    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

   
0602-
0008 

ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
  

 

    
400 465 Остале текуће дотације и трансфери 4,523,702  4,523,702

    
401 465 Остале капиталне дотације и трансфери 0  0

    
401/2 465 Остале текуће дотације и трансфери 160,000  160,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0008: 

 

     
01` Приходи из буџета 4,523,702  4,523,702

     
07` Дон.ост. нивоа власти 160,000   160,000

      
Укупно за програмску активност 0602-0008: 4,683,702   4,683,702

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 4,523,702  4,523,702

     
07` Дон.ост. нивоа власти 160,000   160,000

      
Укупно за Програм 15: 4,683,702   4,683,702

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660: 4,683,702   4,683,702

      
Извори финансирања за функцију 660:  

     
01` Приходи из буџета  4,523,702  4,523,702

     
07` Дон.ост. нивоа власти 160,000   160,000

       
  

  25 360   
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ 
МЕСТУ 

  
    

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

   

0602
-

0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
 

    
402 423 Услуге по уговору - неутрош. сред. из претходних година 135,206  135,206

    
403 423 Услуге по уговору - неутр. сред. 2014. год. 324,144  324,144

    
404 423 Услуге по уговору 384,000  384,000

    
405 424 

Специјализоване услуге - неутрош. сред. из претходних 
година 

200,000  200,000

    
405/10 424 Специјализоване услуге 100,000  100,000

    
406 425 Текуће поправке и одрж.- неутр. сред. 2014. год. 600,000  600,000

    
407 425 

Текуће поправке и одрж. - неутрош. сред. из претходних 
година 

365,600  365,600

    
407/1 425 Текуће поправке и одрж. - АПВ - успоривачи брзине 107,179  107,179

    
407/10 426 Материјал - неутрош. сред. из претходних година 574,203  574,203

    
407/20 426 Материјал - неутр. сред. 2014. год. 100,000  100,000

    
407/30 426 Материјал 400,000  400,000

    
408 511 

Израда пројектне документације - неутрош. сред. из 
претх. год. 

1,955,000  1,955,000

    
409 511 

Израда пројектне документације - неутр. сред. из 2014. 
год. 

1,940,000  1,940,000

    
410 511 Израда пројектне документације 2,136,000  2,136,000

    
411 512 Машине и опрема за едукацију - неутр. сред. из 2014. год. 0  0

    
412 512 Машине и опрема 180,000  180,000

    
413 512 Машине и опрема - неутрош. сред. из претходних година 800,000  800,000

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 3,200,000  3,200,000

     
07` Дон.ост. нивоа власти 107,179  107,179

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 6,994,153  6,994,153

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 10,301,332   10,301,332

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 3,200,000  3,200,000
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07` Дон.ост. нивоа власти 107,179  107,179

     
13` Неутрошена средства из ранијих година 6,994,153   6,994,153

      
Укупно за Програм 15: 10,301,332   10,301,332

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360: 10,301,332   10,301,332

      
Извори финансирања зафункцију 360:  

     
01` 

Приходи из буџета - наменски од новч. казни за 
прекршаје 

3,200,000  3,200,000

     
07` Дон.ост. нивоа власти 107,179  107,179

     
13` Неутрошена средства из ранијих година - наменска 6,994,153   6,994,153

       
  

  26 220   ЦИВИЛНА ОДБРАНА - Цивилна заштита - ванредне ситуације      

   
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

   
0602-
0001 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ 
ОПШТИНА 

  
 

    
414 423 Услуге по уговору 588,000  588,000

    
414/10 423 

Услуге по уговору - превенција и отклањање последица 
елементарних непогода 

0  0

    
415 426 Материјал 360,000  360,000

    
416 512 Машине и опрема 981,950  981,950

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-
0001: 

 

     
01` Приходи из буџета 1,929,950   1,929,950

      
Укупно за програмску активност 0602-0001: 1,929,950   1,929,950

      
Извори финансирања за Програм 15:  

     
01` Приходи из буџета 1,929,950   1,929,950

      
Укупно за Програм 15: 1,929,950   1,929,950

            УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220: 1,929,950   1,929,950

      
Извори финансирања:  

     
01` Приходи из буџета  1,929,950  1,929,950

            УКУПНИ РАСХОДИ: 1,027,966,433 27,540,671 1,055,507,104

 
III   ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 8. 
 Члан 8. мења се и гласи: 
 „У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 
(„Службени гласник РС“, бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан 
број запослених на неодређено време, и то: 
 - 154 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 
 - 15 запослених у локалној администрацији на одређено време; 
 - 56 запослених у предшколским установама на неодређено време; 
 - 13 запослених у предшколским установама на одређено време“. 

Члан 9. 
 У члану 10. у ставу 1. износ од „3.500.000“ замењује се износом од „1.500.000“ а у ставу 2. износ од 
„4.377.096“ замењује се износом „1.110.200“. 

Члан 10. 
У члану 36. у ставу 3. износ од „2.000.000“ замењује се износом „1.630.800“; у ставу 4. износ од 

„950.000“ замењује се износом „710.000“; у ставу 6. износ од „1.250.000“ замењује се износом „1.241.000“; у 
ставу 8. износ од „675.000“ замењује се износом „425.000“. 

Члан 11. 
 После члана 42а додаје се члан 42б који гласи:  

„Средства предвиђена у глави 10.01 ЈКП „Услуга“ Оџаци, функција 620. Развој заједнице, Програм 
2: „Комунална делатност“, Програмска активност 0601-0005: „Јавни превоз“, економска класификација 512 – 
машине и опрема – аутобуси у износу од 28.569.600,00 динара користе се за набавку аутобуса за обављање 
делатности пружања услуге ванлинијског превоза у оквиру делатности 49.39. Остали превоз путника у 
копненом саобраћају а на основу: Одлуке о додељивању искључивог права ЈКП „Услуга“ чији је оснивач 
општина Оџаци, за обављање делатности пружања услуга на које се „Закон о јавним набавкама“ не 
примењује („Сл. лист општине Оџаци“ 4/15). Престанком важења Одлуке о додељивању искључивог права, 
набављена средства се преносе оснивачу“. 
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Члан 12. 
 После члана 42б додаје се члан 42в који гласи: 
 „Средства предвиђена у глави 10.05 ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац, функција 620. Развој 
заједнице, Програм 5: „Развој пољопривреде“, Програмска активност 0101-0001: „Унапређење услова за 
пољопривредну делатност“, економска класификација 512 – машине и опрема у износу од 10.000.000,00 
динара користе се за набавку радних машина за реализацију комуналних делатности које су овом предузећу 
поверене „Одлуком о измени одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист општине Оџаци“ 23/15). 
Престанком важења или изменом наведене Одлуке, набављена средства се преносе оснивачу“. 

 
Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Оџаци». 

СКУПШТИНА ОПШТИНE ОЏАЦИ 
 
Број: 011-43/2015.године 
Дана: 18.11.2015. године 
          О Џ А Ц И      Председник Скупштине општине 

Горан Ђаковић,с.р. 
 

 

147. На основу члана 99, 100, 101, 103 и 104. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20 став 1. тачка 8 Закона о 
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/07), члана 5. Уредбе о условима, начину и поступку 
под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени 
мањој од тржишне цене, односно зкупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак 
размене непокретности ("Службени гласник РС", бр. 61/2015)  и члана 39. став 7. Статута општине 
Oџаци ("Службени лист општине Оџаци" бр. 17/07 и 27/10) Скупштина општине Оџаци, на 35. 
седници одржаној 18.11. 2015.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се уређују поступак и начин отуђења и давања у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта, на којем је уписано право јавне својине у корист општине Оџаци (у 
даљем тексту:грађевинско земљиште), прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, 
размена грађевинског земљишта, поступак претварања права закупа у право својине и раскид 
уговора о отуђењу и уговора о закупу грађевинског земљишта. 

Општина Оџаци се стара о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према намени 
земљишта  одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи (у 
даљем тексту: Закон) и Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско 
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности ( "у 
даљем тексту: Уредба). 

Члан 2. 
 Послове обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту 
грађевинског земљишта за општину обавља Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Оџаци. 
 Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског 
земљишта обухвата: припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског 
земљишта, уређивање грађевинског земљишта, старање о заштити, рационалном и одрживом 
коришћењу грађевинског земљишта, као и обављање других послова у складу са Законом, 
Уредбом  и другим прописима. 
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Члан 3. 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условим ради изградње. 
Грађевинско земљиште у јавној својини не може се отуђити или дати у закуп, ако није 

донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола. 
Постојеће и планиране површине јавне намене не могу се отуђити из јавне својине. 

 Изузетно, планиране површине јавне намене могу се дати у закуп, на одређено време, до 
привођења планираној намени, под условима одређеним Законом и овом одлуком. 

Члан 4. 
 Рок за привођење намени земљишта које се отуђује,  односно даје у закуп не може бити 
дужи од  три године. 
 Грађевинско земљиште се отуђује, односно даје у закуп, по правилу, ради изградње 
објеката. 
 Рок привођења намени у трајању дужем од рока из става 1 овог члана  одређује се у случају 
када се ради о отуђењу, односно давању у закуп ради изградње сложених објеката који се граде у 
више фаза. 
 
II. ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА  И ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ  

Члан 5. 
 Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено. 
 Грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп и као неизграђено грађевинско 
земљиште које није уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно подносилац 
захтева у поступку давања у закуп или отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, 
прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, односно условима 
за непосредну погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално 
опремање грађевинског земљишта. 

Члан 6. 
 Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци, 
спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 
условима, у складу са Законом и овом Одлуком. 
 Изузетно, грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп 
непосредном погодбом  у  случајевима предвиђеним Законом о планирању и изградњи. 
 Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци, 
спроводи Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Оџаци на основу одлуке Скупштине општине 
Оџаци. 
. 
1. ЈАВНИ ОГЛАС 

Члан 7. 
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда 

јавним огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта доноси Надзорни одбор 
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Оџаци. 

Члан 8. 
Поступак јавног надметања, односно прикупљања понуда јавним огласом ради отуђења 

или давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи Комисија за 
спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем ( у даљем тексту: Комисија) у складу 
са Законом и овом Одлуком. 

Комисију из претходног става именује Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за 
изградњу" Оџаци. 

Комисија има: председника, заменика председника, два члана и њихове заменике. 
Комисија се састаје по потреби, а одлуке се доносе већином гласова. 
Административно-техничке послове за Комисију обавља Јавно предузеће "Дирекција за 

изградњу" Оџаци. 
О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом води 

се записник. 
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Члан 9. 
Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању понуда за отуђење или односно 

давање у закуп  грађевинског земљишта  објављује се у средствима јавног информисања ( у 
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије) и  на огласним таблама  
и званичним сајтовима ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци и општине Оџаци, најмање 30 дана пре 
дана одржавања јавног надметања. 

Члан 10. 
Јавни оглас о јавном надметању за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта 

садржи нарочито: 
1. основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења или давања у закуп 

односно закупа (локација, површина и др.), 
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на 

њему могу градити (намена објекта, правила грађења, индекс заузетости, индекс изграђености, 
спратност и висина објекта, површина објекта у м2 и друго), 

3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта, а у случају комунално 
неопремљеног-неуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне 
инфраструктуре које је, о свом трошку, обавезно да изврши лице које прибавља земљиштем 
односно закупац, 

4. обавештење да ће накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је 
грађевинско земљиште дато у закуп, у складу са чланом 88. Закона, 

5. почетну цену за отуђење или давање грађевинско земљиште, односно почетни износ 
закупнине, 

6. рок трајања закупа, 
7. рок, начин и  динамику плаћања цене односно закупнине, 
8. услове за учешће у јавном надметању, обавезан садржај пријаве  и исправе које је 

потребно доставити уз пријаву,  
9.  рок за подношење пријава,  
10. износ и поступак плаћања гарантног износа-депозита за учешће у јавном надметању, 

као и начин и рок враћања депозита учесницима који предметно земљиште не добију у закуп, 
односно у својину, 

11. време и место одржавања јавног надметања, 
12. упозорење да учесник који понуди највећу цену односно највиши износ закупнине на 

јавном надметању, одустане од понуде, или  не приступи закључењу уговора о закупу, односно 
отуђењу у роковима предвиђеним овом одлуком, губи право на повраћај уплаћеног гарантног 
износа-депозита, 

13. рок привођења грађевинског земљишта намени, 
14. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују у 

поступку јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне пријаве  бити одбачене. 
 

Члан 11. 
Гарантни износ-депозит који се уплаћује као услов за учешће у јавном надметању утврђује 

се у висини од 10% од почетне цене за отуђење грађевинског земљишта, односно почетног износа 
закупнине. 

Члан 12. 
Учесници  јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на 

повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. 
Члан 13. 

Уплаћени гарантни износ-депозит се не враћа учеснику јавног надметања: 
1.  ако буде проглашен за најповољнијег понуђача, а одустане од своје понуде, 
2. ако након доношења Одлуке о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта 

не закључи уговор и не уплати купопродајну цену, односно закупнину у прописаном року, 
3. ако му је изречена мера удаљења са јавног надметања.  
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Члан 14. 
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти  са 

видљивом назнаком на коју се катастарску парцелу односи и ко је подносилац пријаве. Пријава се 
доставља Комисији у року, на месту и до часа одређеног у јавном огласу. 
 

Члан 15. 
Пријава правног лица и предузетника  мора да садржи:   
1. ознаку земљишта-катастарске парцеле за коју се пријава подноси, 
2. назив  односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ, 
3. извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, 
4. потврду о пореском иднетификационом броју, 
5. уредно овлашћење за заступање, 
6. мора бити потписана од стране овлашћеног органа и оверена печатом,  
7. доказ о уплати гарантног износа-депозита, 
8. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа. 

 
Пријава физичког лица мора да садржи: 
1. ознаку земљишта-катастарске парцеле за коју се пријава подноси, 
2. име и презиме, адресу и јединствени матични број грађана, 
3. фотокопија личне карте, 
4. мора бити потписана,  
5. доказ о уплати гарантног износа-депозита, 
6. изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа. 

. Пријаве из става 1 и 2 овог члана су неисправне, ако не садрже све  податке  и уредна 
документа из јавног огласа. 

Члан 16. 
Рок за подношење пријава за учествовање у поступку јавног надметања не може бити 

краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 
Пријаву не могу поднети председник, чланови комисије нити чланови њихове уже 

породице. Под члановима уже породице подразумевају се брачни друг, деца, родитељи, усвојиоци 
и усвојеници, као и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, по побочној линији до 
другог степена, а у тазбинском сродству до другог степена. 
 
2. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

Члан 17. 
Поступак јавног надметања је јаван и истом поред понуђача, могу да присуствују сва 

заинтересована лица. 
Члан 18. 

Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском 
земљишту - катастарској парцели  која се отуђује или даје у закуп, и саопштава почетни износ 
цене, односно закупнине. 

Председник комисије констатује колико је пријава примљено, ко су подносиоци пријаве,  
ко је од подносилаца пријава  присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања и 
које су пријаве неблаговремене. 

Председник комисије затим по редоследу приспећа јавно отвара пријаве. Председник 
комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву. 

Председник комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, 
односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може 
учествовати у поступку јавног надметања. 

Председник комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне пријаве одбацују. 
 

Члан 19. 
Уколико подносилац благовремене и исправне пријаве не приступи јавном надметању 

сматраће се да је одустао од пријаве. 
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Члан 20. 
Председник комисије објављује почетак јавног надметања и  пита учеснике јавног 

надметања ко нуди почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине. 
Уколико је било лица која су понудила почетну цену, председник комисије пита учеснике 

лицитације да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се понавља све док има учесника 
који нуди већи износ од последње понуде . 

Кад на трећи позив председника комисије нико од присутних учесника не понуди већу 
цену грађевинског земљишта односно већи износ закупнине од последње понуде, Комисија 
објављује најповољнију понуду - највећу постигнуту цену, односно највиши износ закупнине,  
проглашава најповољнијег понуђача и констатује да је јавно надметање за ту катстарску парцелу 
завршено. 

Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметно земљиште завршено, 
односно јавно надметање се проглашава неуспело и у случају кад после његовог  трећег позива 
нико од учесника не понуди почетну цену грађевинског земљишта ни почетни износ закупнине. 

Након објављивања завршетка јавног надметања не могу се подносити накнадне понуде. 
 

Члан 21. 
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и кад истом приступи само 

један учесник. 
Уколико у поступку јавног надметања за предметно грађевинско земљиште учествује само 

један учесник, односно његов овлашћени заступник, председник Комисије позива то лице да 
прихвати почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине, и уколико 
прихвати надметање се завршава. 

Члан 22. 
Уколико јавно надметање не успе, поступак оглашавања се може поновити по истеку рока 

од најмање 30 дана од дана неуспелог јавног надметања. 
 
2.1. Одржавање реда  

Члан 23. 
Комисија је дужна да обезбеди једнак третман за све учеснике јавног надметања и 

одговорна је за поштовање правила поступка јавног надметања утврђеног овом Одлуком, као и за 
одржавање реда и дисциплине током јавног надметања. 

У случају ометање тока јавног надметања председник Комисије опомиње и упозорава,  
учеснике јавног надметања и друга лица,  о мерама које ће се употребити,  ако се сметање настави. 

Ако учесник из претходног става овог члана и после опомене нарушава ред и дисциплину, 
председник Комисије му изриче меру удаљења из просторије у којој Комисија заседа. 

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом. 
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене 

и удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање. 
У случају прекида из става 5 овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када 

ће се поступак наставити. 
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, 

уносе се у записник. 
 

2.2. Записник о јавном надметању 
Члан 24. 

Комисија о почетку, току и завршетку поступка јавног надметања води записник. 
Записник о јавном надметању садржи: 
1. место, датум и време почетка јавног надметања, 
2.податке о грађевинском земљишту-парцели  која је предмет надметања, 
3. име и презиме председника, чланова Комисије и записничара, 
4. почетну цену за отуђење, односно закупнине, 
5. списак примљених пријава,  
6. листу евидентираних и присутних учесника јавног надметања, 
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7. износ највеће цене, односно највиши износ закупнине и име учесника са највећом ценом, 
односно највишим износом закупнине, 

8. изречене мере према учесницима надметања и присутним лицима, 
9. евентуалне примедбе учесника надметања, 
10. потписе председника, чланова Комисије, записничара, као и потписе свих учесника 

надметања, 
11. остале податке од значаја за рад комисије. 
Ако неко од учесника јавног надметања одбије да потпише записник, то се уноси у 

записник заједно са разлогом одбијања.  
 
2.3. Извештај Комисије 

Члан 25. 
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања. 
Извештај и записник из претходног члана Комисија доставља Надзорном одбору ЈП 

"Дирекција за изградњу" Оџаци. 
Члан 26. 

Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци на основу извештаја и записника 
Комисије, утврђује да ли је поступак у складу са Законом и овом Одлуком. 

Ако Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци утврди неправилност у 
спровођењу поступка, може одлучити да се поступак понови у целости или за поједине 
катастарске парцеле, или сам отклонити те неправилности. 

Члан 27. 
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Надзорни одбор 

сачињава посебан извештај о спроведеном поступку јавног надметања и доставља га Скупштини 
општине Оџаци у року од 8 дана од окончања јавног надметања. 

Извештај из става 1 овог члана садржи: 
1.  копију јавног огласа, 
2. податке о грађевинском земљишту које је предмет отуђења односно закупа (лист 

непокретности, копија плана, информација о правилима грађења и др.), 
3.  број пријављених учесника, 
4. листу учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним ценама 

грађевинског земљишта и износима закупнине, 
5. предлог Скупштини општине Оџаци да донесе одлуку о отуђењу, односно давању у 

закуп грађевинског земљишта  учеснику чија је понуда најповољнија. 
  
3. ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
ПОНУДА  

Члан 28. 
Јавни оглас за прикупљање писмених понуда  за отуђење односно давање у закуп 

грађевинског земљишта садржи нарочито: 
1. основне податке о грађевинском земљишту, које је предмет отуђења, односно закупа 

(локација, површина и др.), 
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на 

њему могу градити (намена, спратност, површина објекта у м2 и друго), 
3. податке о комуналној опремљености грађевинског земљишта, а у случају комунално 

неопремљеног-неуређеног грађевинског земљишта и податке о радовима на изградњи комуналне 
инфраструктуре које је, о свом трошку, обавезно да изврши лице које прибавља земљиштем 
односно закупац, 

4. обавештење да ће накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско 
земљиште платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је 
грађевинско земљиште дато у закуп, у складу са чланом 88. Закона, 

5. почетну цену за отуђење грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине, 
6. рок трајања закупа 
7. рок, начин и  динамику плаћања цене односно закупнине, 
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8. услове за учешће у поступку прикупљања понуда, податке о поступку за подношење 
понуде, обавезан садржај понуде  и исправе које је потребно доставити уз пријаву,  

9.  рок за подношење пријава,  
10. износ и поступак плаћања гарантног износа-депозита за учешће у поступку 

прикупљања понуда,  као и начин и рок враћања депозита учесницима који предметно земљиште 
не добију у закуп, односно у својину, 

11. време и место отварања писаних понуда, 
12. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, да у случају одустајања од дате 

понуде, односно ако не приступи закључењу уговора о закупу, односно отуђењу у роковима 
предвиђеним овом Одлуком губи право на повраћај гарантног износа-депозита, 

13. рок привођења грађевинског земљишта намени, 
14. одредбу да подносиоци неблаговремене и неисправне пријаве неће моћи да учествују у 

поступку прикупљања понуда, односно да ће неблаговремене и неисправне пријаве  бити 
одбачене. 
 

Члан 29. 
Одредбе члана 11, 12 и 13. ове Одлуке, које се односе на гарантни износ-депозит сходно се 

примењују и у поступку прикупљања понуда јавним огласом. 
 

Члан 30. 
Рок за подношење понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 
Пријаву не могу поднети председник, чланови комисије нити чланови њихове уже 

породице. Под члановима уже породице подразумевају се брачни друг, деца, родитељи, усвојиоци 
и усвојеници, као и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, по побочној линији до 
другог степена, а у тазбинском сродству до другог степена. 

Члан 31. 
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти са видљивом назнаком за које се 

грађевинско земљиште, односно катастарску парцелу односи. 
Приликом пријема затворене коверте, обавезно назначити датум и време  пријема, о чему 

се понуђачу издаје потврда. 
Неблаговремене и неисправне понуде биће одбачене. 
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена након рока одређеном у јавном огласу 

за прикупљање понуда. 
Неисправна је понуда: понуда која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке 

на коју се парцелу односи, понуда која не садржи податке и уредна документа из јавног огласа и 
понуда у којој понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине није у 
складу са одредбама члана 34. ове одлуке.  

Члан 32. 
Понуда физичког лица садржи: 
1. број катастарске парцеле на коју се понуда односи, 
2. име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис 
3. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за 

комунално опремање/уређивање предметног земљишта садржаних у јавном огласу, уколико се 
ради о грађевинском земљишту које није комунално опремљено за грађење), 

4. доказ о уплаћеном гарантном износу-депозиту, 
5. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа-депозита, 
6. висину цене за отуђење, односно висину закупнине за предметну парцелу. 

 
Члан 33. 

Понуда правног лица садржи: 
1. број катастарске парцеле на коју се понуда односи, 
2. назив, матични број и ПИБ, 
3. име и презиме директора/овлашћеног лица за заступање и његов потпис, 
4. извод из Агенције за привредне регистре, 
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5. оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у 
надметању у име правног лица, 

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из огласа (укључујући и 
изјаву о прихватању услова за комунално опремање, односно уређивање предметног земљишта 
садржаних у јавном огласу, уколико се ради о грађевинском земљишту које није комунално 
опремљено за грађење), 

7. доказ о уплаћеном гарантном износу-депозиту, 
8. број рачуна за враћање уплаћеног гарантног износа-депозита, 
9. висину цене за отуђење, односно висину закупнине за предметну парцелу. 

 
Члан 34. 

Понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине мора бити у 
динарском износу који је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном 
огласу. 

Најповољнија понуда је она понуда која уз испуњење услов из јавног огласа садржи и 
највиши понуђени износ цене, односно закупнине грађевинског земљишта. 

Члан 35. 
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела једна 

благовремена и исправна понуда. 
  

3.1.Јавно отварање понуда 
Члан 36. 

Поступак отварања писаних понуда спроводи се на месту, у дан и у време одређено у 
јавном огласу. 

О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда саставља се записник. 
 

Члан 37. 
Поступак отварања писаних понуда води председник Комисије. 
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник података о месту и 

времену јавног отварања, података о присутности чланова комисије, података о грађевинском 
земљишту које је предмет отуђења односно давања у закуп, броју парцеле и катастарској општини 
и о почетној цени.  

Председник Комисије констатује колико је писаних понуда примљено и које су писане 
понуде неблаговремене. Неблаговремене понуде се одвајају, не отварају се  и не разматрају, што се 
записнички констатује.  

Потом председник Комисије, или лице које он одреди, отвара писане понуде по редоследу 
приспећа и предаје на увид осталим члановима Комисије након чега председник комисије  јавно 
сопштава и диктира у записник  податке о понуђачима, име и презиме, односно назив и седиште 
понуђача, односно лица са овлашћењима да учествују у поступку и других присутних лица и 
садржину понуде  

Понуде за које се  утврди да су неисправне посебно се констатују у записнику.  
Катастарске парцеле за које се утврди да није пристигла ни једна понуда, посебно се 

констатују на записник. 
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих 

приспелих понуда. 
Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, поред понуђача, присуствовати сва 

заинтересована лица. 
Члан 38. 

Уколико два или више понуђача понуде исти највиши понуђени износ за исту катастарску 
парцелу, а испуњавају услове јавног огласа, комисија ће записнички одредити време од 24 сата, у 
ком времену  ће понуђачи да понуде писаним путем у затвореној коверти нови износ за те 
катастарске парцеле,  који мора бити исти или већи од првобитно понуђеног износа, односно да 
дају нове писане понуде, а које ће Комисија, уз присуствовање понуђача, отворити, оценити, 
саопштити и потом предложити најповољнијег понуђача. 
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У случају да и у поновљеном поступку,  у смислу претходног става, два или више понуђача 
понуде исти највиши износ, понуђач чија је понуда пристигла прва биће проглашен за 
најповољнијег понуђача.   

Члан 39. 
Одредбе члана  23 ове одлуке,  које се односе на одржавање реда  и члана 24. ове одлуке 

које се односе на записник о јавном надметању,  сходно се примењују и у поступку отуђења,  
односно давања у закуп грађевинског земљишта у поступку прикупљања понуда јавним огласом. 
 
3.2. Извештај Комисије 

Члан 40. 
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку отварања понуда. 
Извештај и записник  Комисија доставља Надзорном одбору ЈП "Дирекција за изградњу" 

Оџаци. 
 

Члан 41. 
Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци на основу извештаја и записника 

Комисије, утврђује да ли је поступак у складу са законом и овом Одлуком. 
Ако Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци утврди неправилност у 

спровођењу поступка, може одлучити да се поступак понови у целости или за поједине 
катастарске парцеле, или сам отклонити те неправилности. 

Члан 42. 
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом одлуком, Надзорни одбор 

сачињава посебан извештај о спроведеном поступку јавног надметања и доставља га Скупштини 
општине Оџаци у року од 8 дана од окончања јавног надметања. 

Извештај из става 1 овог члана садржи: 
1.  копију јавног огласа, 
2. податке о грађевинском земљишту-парцелама које су предмет отуЂења односно закупа , 
3. број приспелих понуда за сваку катастарску парцелу, 
4. образложен предлог да се одређене понуде одбаце као  неблаговремене или неисправне, 
5. редослед подносиоца понуда по понуђеним износима за сваку катастарску парцелу 

посебно и 
6. предлог Скупштини општине Оџациа да донесе Одлуку о отуђењу, односно давању у 

закуп грађевинског земљишта, учеснику чија је понуда најповољнија. 
 
4. ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 43. 
Уколико утврди недостатке и нејасноће у извештају из члана 27. и 42. ове Одлуке, 

Скупштина општине Оџаци налаже Надзорном одбору ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци да 
отклони уочене недостатке. 

Уколико утврди да је дошло до повреде поступка прикупљања понуда Скупштина општине 
Оџаци може да поништи одлуку о расписивању јавног огласа. 

Члан 44. 
Одлуку о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини доноси 

Скупштина општине Оџаци, која се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања понуда. 

Члан 45. 
Одлука о отуђењу грађевинског земљишта садржи: 
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује, 
2. податке о катастарској парцели, 
3. податке о намени, врсти објекта и делатности коју ће обављати, 
4. износ цене и рок плаћања, 
5. рок привођења грађевинског земљишта намени, уколико се грађевинско земљиште 

отуђује ради изградње, 
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6. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да закључи уговор о отуђењу са 
општином Оџаци, у року од 30 дана од дана доношења одлуке, 

7. одредбу да одлука престаје да важи у случају неиспуњења уговорних обавеза и раскида 
уговора. 

Члан 46. 
Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта  садржи: 
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује, 
2. податке о катастарској парцели, 
3. податке о намени, врсти објекта и делатности коју ће обављати, 
4. висину закупнине, рок  и начин плаћања закупнине, 
5. рок трајања закупа,  
6. рок привођења грађевинског земљишта намени, уколико се грађевинско земљиште даје у 

закуп ради изградње, 
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од дана 

доношења одлуке,  закључи уговор о закупу са општином Оџаци 
8. одредбу да одлука престаје да важи у случају неиспуњења уговорних обавеза и раскида 

уговора. 
 
5. ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ  
ПОГОДБОМ 

Члан 47. 
Поступак непосредне погодбе спроводи ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци по захтеву 

заинтересованог лица. 
По пријему захтева ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци прибавља од надлежног органа за 

послове процене тржишне вредности непокретности податак о тржишној вредности грађевинског 
земљишта по метру квадратном, које потом доставља подносиоцу захтева за изјашњење. 

Подносилац захтева је дужан, у року од 8 дана од дана пријема процене и услова, да 
достави писану изјаву да исте прихвата и да се изјасни о начину плаћања уколико се грађевинско 
земљиште даје у закуп.  

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или не прихвати услове 
сматраће се да је одустао од поднетог захтева. 

Комисија цени основаност захтева и извештај доставља  Надзорном одбору ЈП "Дирекција 
за изградњу" Оџаци који доставља Скупштини општине одговарајући предлог за отуђење, односно 
давање у закуп  грађевинског земљишта непосредном погодбом. 

Након разматрања предлога из претходног става овог члана, Скупштина општине Оџаци 
доноси одлуку о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом. 

Члан 48. 
Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп непосредном 

погодбом у случају: 
1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других 
објеката у јавној својини, 

2. исправке граница суседних катастарских парцела, 
3. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи, 
4.  отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 99 став 10. Закона, по цени која 

је мања од тржишне цене, или отуђења грађевинског земљишта без накнаде, уз претходно 
прибављену сагласност Владе, ако се ради о реализацији инвестиционог пројекта којим се 
унапређује локални економски развој, 

5. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из члана 99 став 12. Закона, по цени која 
је мања од тржишне цене, или отуђења без накнаде, када се ради о: 

- испуњавању уговорних обавеза  насталих до дана ступања на снагу Закона, по основу 
уговора у коме је Република Србија једна од уговорних страна,  

- када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију,  
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- када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној 
својини, 

6. давања у закуп грађевинског земљишта, ради изградње објекта за који се издаје 
привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи,  

7. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 
експропријације, у складу с прописима о експропријацији, 

8. отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и 
обештећења у складу са посебним законом, 

9. размене грађевинског земљишта. 
Члан 49. 

Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у 
јавној својини може се дати у закуп без накнаде приватном партнеру на рок на који је закључен 
јавни уговор у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, 
односно уносити као оснивачки улог у привредна друштва, општина Оџаци, као власник 
грађевинског земљишта у јавној својини, може са физичким или правним лицем закључити и 
уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката. 

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се уносити као оснивачки улог у 
јавно предузеће, у складу са Законом и подзаконским актима. 
  
6. ДАВАЊЕ  У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ 

Члан 50. 
Грађевинско земљиште на којем је уписано право јавне својине општине Оџаци, а које је 

планирано за површине јавне намене,  даје се у закуп на одређено време до његовог привођења 
намени, а најдуже до 5 година, за постављање мањих монтажних објеката, у складу са програмом 
давања у закуп таквог земљишта, који доноси ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци. 

Грађевинско земљиште из става 1 овог члана даје се у закуп јавним надметањем или јавним 
надметањем путем прикупљања писмених понуда, сходном применом одредаба ове одлуке. 
По спроведеном поступку јавног надметања, одлуку о давању у закуп грађевинског земљишта из 
става 1 овог члана  доноси Скупштина општине Оџаци, која се доставља свим учесницима у 
поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда. 

Члан 51. 
Лице коме се даје у закуп на одређено време грађевинско земљиште из члана 50. ове 

одлуке обавезно је пре потписивања уговора доставити ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци 
пројекат за изградњу привременог објекта и пројекат рушења тог објекта са предрачуном 
трошкова рушења и потврдом о депонованим средствима, у висини предрачуна трошкова рушења 
из одобреног пројекта. 

Обавезе лица из става 1 овог члана морају бити садржане у јавном огласу. 
Ако власник објекта изграђеног на грађевинском земљишту  из члана 50. ове одлуке  у 

уговореном року уклони објекат и доведе земљиште у првобитно стање, депонована средства из 
става 1 овог члана му се враћају у целини. 

Члан 52. 
Закуп на одређено време се може продужити, у складу са програмом давања у закуп 

грађевинског земљишта на одређено време  из члана 50 ове одлуке, с тим да лице коме се закуп 
продужава, плати почетни износ закупнине и у том случају се објекат не руши.  
 
7. СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ИЛИ  ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 53. 
У случају да лице коме је отуђено, односно  коме је дато у закуп грађевинско земљиште  

одустане од отуђења, односно закупа, после доношења одлуке о отуђењу, односно давању у закуп, 
а пре закључења уговора о отуђењу, односно давању у закуп, Скупштина општине Оџаци, на 
предлог Надзорног одбора "Дирекција за изградњу" Оџаци,  доноси одлуку о стављању ван снаге 
одлуке о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта. 
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У случају да лице коме је отуђено, односно дато у закуп грађевинско земљиште не 
приступи закључењу уговора о отуђењу, односно давању у закуп, у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке о о отуђењу, односно давању у закуп, Скупштина општине доноси одлуку као у 
ставу 1 овог члана. 

Лица из става 1 и 2 овог члана немају право на повраћај уплаћеног депозита по јавном 
огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда. 
 
8. УГОВОР О ОТУЂЕЊУ  И ДАВАЊУ У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

Члан 54. 
Општина Оџаци, као власник грађевинског земљишта у јавној својини  и лице коме се 

грађевинско земљиште отуђује закључују уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 
дана од дана доношења одлуке из члана  44. ове одлуке. 

Уговор из претходног става овог члана, у име општине Оџаци закључује председник 
општине или друго лице по његовом овлашћењу. 

Уговори о отуђењу грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Оџаци. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта садржи нарочито: 
1. податке о катастарској парцели, 
2. опис и ближе податке о намени и величини објекта који ће се градити, 
3. висину цене, 
4. рок  и начин плаћања цене, 
5. посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено грађевинско земљиште 
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени уколико се грађевинско 

земљиште отуђује ради изградње, 
7. начин и обезбеђивање потраживања општине Оџаци и начин усклађивања рате уколико 

се купопродајна цена плаћа на рате 
8. права и обавезе у случају неизвршења обавезе 
9. начин решавања спорова, 
10. услове, начин и поступак за измену и раскид уговора, 
11. одредбу да лице коме се отуђује грађевинско земљиште по измирењу цене стиче право 

на упис својине на грађевинском земљишту у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима 
на њима, 

12. друга права и обавезе. 
 Трошкове овере уговора о отуђењу, уписа у јавне књиге за вођење евиденције о 
непокретностима и правима на њима, као и све друге евентуалне трошкове проистекле из уговора, 
сноси лице коме је отуђено грађевинско земљиште. 

Члан 55. 
ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци, у име општине Оџаци као власника грађевинског 

земљишта у јавној својини  и лице коме се грађевинско земљиште даје у закуп закључују уговор о 
давању у закуп грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана доношења одлуке из члана 44  
ове одлуке. 

Уговор из претходног става овог члана, у име ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци закључује 
директор предузећа. 

Члан 56. 
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи нарочито: 

1. податке о катастарској парцели, 
2. опис и ближе податке о намени и величини будућег објекта, 
3. висина закупнине, 
4 рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара плаћање закупнине на више рата, 
уговор садржи и начин усклађивања висине закупа са  индексом потрошачких цена у Републици 
Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике, 
5. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате, 
6. рок трајања закупа, 
7. рок и начин плаћања доприноса за уређивање земљишта, 
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8. посебне услове за уређивање  ако се у закуп даје  неуређено грађевинско земљиште, 
9. рок у коме земљиште мора да се приведе намени, 
10. права и обавезе у случају неизвршења обавеза, 
11. начин решавања спорова, 
12. поступак и услове за измену уговора, 
13. друга права и обавезе. 
 

Право закупа грађевинског земљишта се уписује у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима. 

Трошкове овере уговора о закупу, уписа у јавне књиге за вођење евиденције о 
непокретностима и правима на њима, као и све друге евентуалне трошкове проистекле из уговора, 
падају на терет закупца. 
 

Члан 57. 
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који сматра 

да је грађевинско земљиште отуђено или дато у закуп супротно одредбама ове Одлуке, те да му је 
на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 
осам дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења 
уговора. 
 
9. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА 

Члан 58. 
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима, у складу са 

законом и овом одлуком. 
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени или закупнини 

која је нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без накнаде, у случајевима 
прописаним законом и уредбама Владе Републике Србије. 

Почетни износ цене за отуђење, односно почетни износ закупнине за давање у закуп 
грађевинског земљишта, утврђује се у висини тржишне вредности по метру квадратном 
грађевинског земљишта према процени  надлежног органа. Овако утврђени почетни износ може да 
се увећа за износ средстава које је ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци уложио у грађевинско 
земљиште, осим у случају из члана 48.став 1 тачке 5 и 6.ове одлуке. 

За отуђење грађевинског земљишта у јавној својини плаћа се цена, односно за давање у 
закуп плаћа се закупнина,  која се утврди у поступку јавног надметања, односно прикупљања 
понуда јавним огласом и иста се  не може накнадно умањивати. 

Под умањењем  највишег износа закупнине, не сматра се попуст који одобрава власник 
грађевинског земљишта  за једнократно плаћање закупнине. 

Члан 59. 
Лице које је у складу са Законом и овом одлуком прибавило грађевинско земљиште у 

својину дужно је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана 
закључења уговора о отуђењу. 

Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, закупнину може платити у целости у 
року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу или у ратама и то прва рата у износу од 25% у 
року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у складу са уговором, у ком случају 
се рате усклађују са растом цена на мало у Републици Србији. 

Изузетно, ако је власник  бесправно саграђеног објекта за породично становање прибавио 
грађевинско земљиште у својину непосредном погодбом, цену грађевинског  земљишта може 
платити у ратама и то: прва рата у износу од 25% у року од 15 дана од дана закључења уговора, а 
преостали износ у складу са уговором, у ком случају се рате усклађују са растом цена на мало у 
Републици Србији. 

За вишепородично стамбене, стамбено-пословне и пословне бесправно изграђене објекте 
утврђена цена грађевиснког земљишта се може платити у ратама и то: прва рата у износу од 25% у 
року од 15 дана од дана закључења уговора, а преостали износ у складу са уговором, у ком случају 
се рате усклађују са растом цена на мало у Републици Србији. 
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Члан 60. 
Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени нижој од тржишне, 

односно без накнаде, непосредном погодбом, само уколико је за такво располагање претходно 
прибављена сагласност Владе Републике Србије у складу са Законом и Уредбом. 
 
9.1.Средства обезбеђења плаћања 

Члан 61. 
Ради обезбеђивања плаћања закупнине на начин утврђен у члану 59 . ове одлуке закупац 

који је правно лице је  дужан да достави једно од средстава обезбеђења и то: неопозиву банкарску 
гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив" на износ неуплаћених закупнина или  
хипотеку  првог реда над непокретности у својини закупца чија је тржишна вредност двоструко 
већа у односу на  тржишну вредност грађевинског земљишта које је предмет закупа, у корист ЈП 
"Дирекција за изградњу" Оџаци. 

Поред једног од средстава обезбеђења из претходног става закупац је обавезан да достави и 
следеће оверене копије: Решење о упису у Регистар привредних субјеката, потписе лица 
овлашћених за заступање оверених од стране суда, овлашћење о разврставању – извод из регистра 
Републичког завода за статистику и депо картон од организације овлашћене за плаћање за сваки 
текући рачун који правно лице има. 

ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци је обавезан да закупцу изда потврду о пријему уредне и 
комплетне документације. 

Ради обезбеђења плаћања закупнине из члана 59. ове одлуке,  закупац који је физичко лице 
или предузетник  је дужан да достави средство обезбеђења и то хипотека првог реда над 
непокретности у својини закупца чија је тржишна вредност двоструко већа у односу на тржишну 
вредност грађевинског земљишта које је предмет закупа, у корист ЈП "Дирекција за изградњу" 
Оџаци. 
 
10. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 62. 
Ако се промени власник објекта, односно посебног физичког дела објекта који је изграђен 

или се гради на грађевинском земљишту у јавној својини, које се користи по основу уговора о 
закупу закљученом у складу са законом, закуподавац ће, на захтев закупца или новог власника 
објекта, изменити уговор о закупу тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца 
ступити нови власник објекта, односно дела објекта. 

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се: 
- уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно други правни основ којим 
се стиче право својине на објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом,  
- потврда пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или  потврдом пореске управе 
о ослобађању од пореске обавезе, односно правноснажно решење о наслеђивању, 
-  изјава новог власника објекта да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу. 
 

Члан 63. 
Захтев из претходног члана подноси се Комисији ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци која 

цени основаност захтева. Записник комисије доставља се Надзорном одбору који, ако утврди да је 
поступак измене уговора о закупу спроведен у складу са законом и овом одлуком, сачињава 
посебан извештај са одговарајућим предлогом, који се  уз сву документацију, доставља  
Скупштини општине Oџаци. 

На основу одлуке из става 2 овог члана, ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци, као 
закуподавац, закључује са новим власником објекта уговор о измени уговора о закупу, који по 
потписивању представља основ за промену уписа закупца у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима. Права и обавезе за новог закупца настају даном уписа права 
закупа у јавну књигу о непокретности и правима на њима. 
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10.1. Раскид уговора о отуђењу и уговора о закупу  грађевинског земљишта 
Члан 64. 

Уговор о отуђењу се меже раскинути: 
1. уколико лице коме је грађевинско земљиште отуђено одустане од изградње на 

грађевинском земљишту које му је отуђено, односно не приведе грађевинско земљиште 
планираној намени у уговореним року, у складу са уговором,  

2. у случају неиспуњења, односно неизвршења уговорних обавеза, 
3. уколико лице коме је грађевинско земљиште отуђено не плати цену у року из члана 59. 

ове одлуке, 
4. у другим случајевима, у складу са законом и уговором. 

Члан 65. 
Уговор о закупу се може раскинути пре истека уговореног рока: 
1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп, 
2. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње, већ за друге 

намене, 
3. ако закупац не плати закупнину у висини од три доспеле месечне рате, 
4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште планираној намени у уговореним року и 
5. у другим случајевима, у складу са законом. 

 
Члан 66. 

Предлог за раскид уговора из члана 64.  и 65. ове одлуке могу поднети ЈП "Дирекција за 
изградњу" Оџаци, закупац, лице коме је отуђено грађевинско земљиште и Општински 
правобранилац. 

У случају да се не може закључити споразумни раскид уговора о закупу, односно уговора о 
отуђењу  у случају из претходног става, закупцу, односно лицу коме је грађевинско земљиште 
отуђено, отказује се уговор о отуђењу, односно закупу у складу са законом којим се регулишу 
облигациони односи. 

Члан 67. 
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, односно закупац са којим је раскинут уговор о 

закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права својине, односно брисање права 
закупа, у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати грађевинско 
земљиште у првобитно стање, да уклони лица, ствари и објекте са земљишта, као и да надокнади 
евентуално насталу штету. 

Уколико лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, испуни обавезе из претходног става  
овог члана, исти има право на повраћај уплаћеног износа на име  цене, умањеног за депозит. 

О повраћају средстава из става 2 овог члана закључиће се посебан уговор који закључује 
лице са којим је раскинут уговор о отуђењу и председник општине. 

Уколико закупац са којим је раскинут уговор о закупу, испуни обавезе из  става  1 овог 
члана, исти има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, умањеног за сразмерни део 
износа закупнине за период коришћења грађевинског земљишта у закупу. 

О повраћају средстава из става 4 овог члана закључиће се посебан уговор који закључује  
закупац са којим је раскинут уговор о закупу и директор ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци. 
 
11. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА   ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ 

Члан 68. 
Власницима објеката изграђеним на грађевинском земљишту у јавној својини за које је 

закључен уговор о закупу ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније 
важећим законима о планирању и изградњи, утврђује се право својине на грађевинском земљишту, 
без накнаде, ако је у целости исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу, и 
то по  захтеву закупца- власника објекта или дела објекта. 

Уз захтев за упис права својине по основу претварања права закупа у право својине 
закупац- власник објекта или дела објекта подноси: 

1. извод из јавне књиге у којој се уписују права на непокретности којом се доказује 
власништво над објектом или делом објекта на грађевинском земљишту у јавној својини, 
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2. уговор о закупу ради изградње, 
3. потврда ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци да је у целости исплаћен износ закупнине за 

период на који гласи уговор о закупу. 
Одредба става 1. овог члана не примењује се на лица из члана 102. став 9. Закона. 

Члан 69. 
Закупцима на грађевинском земљишту у јавној својини за које је закључен уговор о закупу 

ради изградње, у трајању од најмање 50 година, у складу са раније важећим законима о планирању 
и изградњи, по захтеву закупца, утврђује се право својине на грађевинском земљишту, без накнаде, 
ако је у целости исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу, осим ако 
закуподавац у року од годину дана од дана ступања Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 132/2014) покрене судски поступак за раскид 
уговора о закупу, и тај се спор правноснажно оконча у његову корист. 

Уз захтев за упис права својине по основу претварања права закупа у право својине 
закупац  подноси: 

1. извод из јавне књиге у којој се уписују права на непокретности којом се доказује 
власништво над објектом или делом објекта на грађевинском земљишту у јавној својини 

2. уговор о закупу ради изградње, 
3. потврда ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци да је у целости исплаћен износ закупнине за 

период на који гласи уговор о закупу. 
Члан 70. 

Упис права својине у корист лица из члана 68 и 69. ове одлуке, врши орган надлежан за 
послове вођења евиденције непокретности и правима на њима, по захтеву тих лица. 
 
III.  ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
1. Поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 

Члан 71. 
Прибављање грађевинског земљишта у јавну  својину општине Оџаци спроводи се у 

поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, у складу са одредбама 
Закона о јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда, као и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Оџаци, које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину. 

Члан 72. 
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења 

површине јавне намене, може се, осим у поступку прописаном законом којим се уређује 
експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског земљишта, на начин и у 
поступку предвиђеном  Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Оџаци. 
 
2 .Размена грађевинског земљишта 

Члан 73. 
Прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сматра се и размена непокретности. 
Размена грађевинског земљишта између општине Оџаци и других носиоца права својине на 

грађевинском земљишту врши се изузетно, непосредном погодбом, под следећим условима: 
1. ако је таква размена у интересу општине Оџаци, односно ако се тиме обезбеђују већи 

приходи или бољи услови за ефикасно вршење њених права и дужности, 
2. ако се грађевинско земљиште размењује под тржишним условима, a aко постоји потреба 

за утврђивањем вредности биљних засада, процену вредности утврђује вештак одговарајуће 
струке, са списка сталних судских вештака, 

3. ако се, у случају кад је тржишна вредност грађевинског земљишта у јавној својини већа 
од тржишне вредности грађевинског земљишта која се прибавља у јавну својину на име размене, 
уговори доплата разлике у новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора о размени.  
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Члан 74. 
Уговори о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно 

прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца. 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 75. 

Обавезује се ЈП "Дирекција за изградњу" Оџаци да у року до 30 дана  од ступања на снагу 
ове одлуке, за сва до сада донета решења Скупштине општине Оџаци  о додели  неизграђеног  
грађевинског земљишта у закуп на дужи временски период или до 5 година, а који у року нису 
реализована у погледу незакључивања уговора или неизмирења висине закупнине, покрене 
поступак за доношење одлуке о стављању ван снаге тих решења. 

Члан 76. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту 

("Службени лист општине Оџаци", бр.12/2013). 
Члан 77. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Оџаци". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
Број: 011- 45/2015-II 
Дана: 18.11.2015.године 
Оџаци          

     Председник Скупштине,        
 Горан Ђаковић,с.р. 

 
 
 

148. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', број 72/2011, 88/13 и 
105/14), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  
(„Службени гласник РС“ 24/2012 и 48/2015)  и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци 
(„Службени лист општинe Oџаци“, број 17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, 35. на седници 
одржаној дана  18.11.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређују се: поступак прибављања ствари у јавну својину Општине Оџаци (у 
даљем тексту: јавна својина општине), као и располагање стварима у јавној својини општине, 
надлежност и поступак за одобравање и признавање трошкова изведених радова инвестиционог 
одржавања на закупљеној ствари и утврђују зоне и почетни износ закупнина за пословни простор у 
јавној својини општине. 
 Ствари у јавној својини општине чине покретне и непокретне ствари, као и друга имовинска 
права, у складу са законом. 
 

Члан 2. 
 Непокретности на које се односе одредбе ове Одлуке су:  

- службене зграде које служе за обављање делатности органа јединице локалне самоуправе и 
пословне просторије (зграде, делови зграда и просторије, које су изграђене у јавној својини 
општине, купљене и на други начин прибављене у јавну својину општине);  
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- стамбене зграде, станови, гараже и пословни простор у стамбеним зградама, који су 
изградњом, куповином или на други начин прибављени у јавну својину општине; 

- земљиште  које се прибавља у јавну својину општине, за потребе које не подлежу јавном 
интересу предвиђеном Законом о експропријацији.    
 

Члан 3. 
Под прибављањем ствари у јавну својину општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се 

прибављање ствари по тржишној вредности, као и размена, изградња и прибављање непокретности 
бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље). 

Право коришћења ствари у јавној својини општине, у смислу ове Одлуке, обухвата право 
држања ствари, коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање у закуп и 
управљање истом. 

Под управљањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се 
одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и извршавање законских и других обавеза у 
вези са тим стварима. 

Под располагањем стварима у јавној својини Општине,у смислу ове Одлуке,подразумева се : 
1. давање ствари на коришћење; 
2. давање ствари у закуп; 
3. пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, 

укључујући и размену;  
4. отуђење ствари; 
5. заснивање хипотеке на непокретностима; 
6. улагање у капитал;  
7. залагање покретне ствари.  
 
Под отуђењем непокретности, подразумева се и одлучивање о расходовању и рушењу 

објекта, осим у случају када рушење наложи надлежни орган, због тога што објекат склон паду 
угрожава безбедност, односно када надлежни огран наложи рушење објекта изграђеног супротно 
прописима о планирању и изградњи. 

Располагање непокретностима из члана 2. ове  Одлуке врши се у складу са Законом о јавној 
својини (у даљем тексту: Закон), као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона. 
 

Члан 4. 
 Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини општине су: јавна предузећа, 
месне заједнице, установе, друштва капитала, као и други органи и организације чији је оснивач 
општина Оџаци, а који се сматрају корисницима непокретности у јавној својини Општине, у 
смислу Закона. 
 Давање непокретности  у јавној својини на коришћење носиоцу права коришћења из 
претходног става вршиће се посебном одлуком коју доноси скупштина општине Оџаци у складу са 
законом и подзаконским актима. 
 

Члан 5. 
 Прибављање непокретности у јавну својину општине, односно отуђење непокретности из 
јавне својине, врши се у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно 
и: непосредном погодбом, продајом испод тржишне цене, односно без накнаде, под условима 
утврђеним Законом,  Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини у поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (у даљем тексту: Уредба) и другим подзаконским актима.  
 Почетна цена прибављања, односно отуђења непокретности у јавној својини општине, 
утврђује се у висини процењене тржишне вредности непокретности од стране Одељења локалне 
пореске администрације општинске управе општине Оџаци или другог надлежног органа.  
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Члан 6. 
 Припрему нацрта аката, нацрта уговора, као и обављање стручних послова неопходних за 
спровођење ове Oдлуке обавља Оделењe за урбанизам, стамбено-комулане, имовинско-правне 
послове и заштиту животне средине  (у даљем тексту: Одељење). 
 
II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ И ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА  
 

Члан 7. 
 Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине општине, доноси Скупштина општине Оџаци. 
 Нацрт одлуке израђује Одељење. 
 Предлог одлуке из става 1. овог члана, са елементима огласа за јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда, утврђује Општинско веће општине Оџаци.  
 

Члан 8. 
 Након доношења одлуке из члана 7. став 1. ове Одлуке, председник општине Оџаци ће 
формирати Комисију о располагању непокретностима у јавној својини општине Оџаци (у даљем 
тексту: Комисија), која ће објавити оглас за спровођење поступка јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење непокретности из јавне својине 
општине . 
 Нацрт решења о образовању Комисије и текста огласа за јавно надметање или прикупљање 
писмених понуда израђује Одељење. 

Члан 9. 
 Оглас за јавно надметање, односно прикупљење писмених понуда за прибављање 
непокретности у јавну својину општине, садржи: 

- назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину општине (назив 
купца); 

- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину Општине;  
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину општине (у погледу рокова 

плаћања, дана увођења у посед, и сл.);  
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: 

пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у даљем 
тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду, достави оригинал листа непокретности, издатог од 
стране надлежног органа;  

- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву, оверену пред надлежним 
судом, да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, 
нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити 
уговора о доживотном издржавању, да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и 
изјаву да, уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац 
се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси 
сву одговорност за евентуалне правне недостатке;  

- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз пријаву, односно понуду, достави доказ 
да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична 
енергија, комуналије, порез на имовину и друго);  

- критеријум за избор најповољнијег понуђача;  
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и презиме,адреса,број личне 
карте и јединствени матични број грађана; за предузетника: извод из регистра надлежног органа, 
име и презиме, адреса, број личне карте,јединствени матични број грађана,назив радње, матични 
број и порески идентификациони број; а за правна лица:назив и седиште, извод из регистра 
надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које 
заступа подносиоца пријаве);  
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- адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
- рок за подношење пријаве, односно понуде;  
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће 

моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, односно 
да ће исте бити одбачене;  

- друге елементе битне за предмет прибављања непокретности.  
 

Члан 10. 
 Оглас за јавно надметање односно прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности 
из јавне својине општине садржи: 
 -назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине општине 
(продавца);  
 -ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине општине (јавно надметање 
или прикупљање писмених понуда);  
 -опис непокретности која се отуђује из јавне својине општине;  
 - почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине општине;  
 - рокове плаћања;  
 - критеријуме за избор најповољнијег понуђача;  
 - висину и начин полагања депозита;  
 - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у 
поступку прикупљања писмених понуда;  
 - обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је потребно доставити уз пријаву, 
односно понуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и презиме, адреса, број личне 
карте и јединствени матични број грађана; за предузетника: извод из регистра надлежног органа, 
име и презиме, адреса, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични 
број и порески идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште, извод из регистра 
надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које 
заступа подносиоца пријаве);  
 - адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
 -место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима 
коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из  
јавне својине општине;  
 - рок за подношење пријаве, односно понуде;  
 - место и време одржавања јавног надметања, односно отварања писмених понуда;          
 - обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде 
неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда, односно да ће 
исте бити одбачене; 
 - друге елементе битне за предмет отуђења. 
 У поступку прикупљања писмених понуда, у пријави се обавезно наводи износ који се нуди 
за предметну непокретност. 
 

Члан 11. 
 Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради прибављања, 
односно отуђења непокретности у јавној својини општине, спроводи Комисија из члана 8. ове 
Одлуке. 
 О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда Комисија води 
записник. 
 Записник из претходног става овог члана, са предлогом за избор најповољнијег понуђача, 
Комисија доставља Одељењу, које израђује нацрт решења о избору најповољнијег понуђача.  
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Члан 12. 
 Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење непокретности из јавне 
својине Општине, доноси Општинско веће општине Оџаци. 
 Решење Општинског већа општине Оџаци је коначно. 
 

Члан 13. 
 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине, закључује председник општине, на основу коначног решења из 
члана 12. ове Одлуке, а након прибављеног мишљења Општинског јавног правобраниоца. 
 Нацрт уговора из става 1. овог члана, израђује Одељење. 
 Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана, доставља се Општинском јавном 
правобраниоцу, у року од 15 дана од дана закључења уговора, ради спровођења поступка укњижбе 
права својине.  
 Примерак закљученог уговора се доставља Одељењу за финансије и привреду  Општинске 
управе општине Оџаци, као надлежном органу, ради увођења непокретности у евиденцију 
непокретности у јавној својини општине Оџаци, сходно одредбама Закона.  
 
III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

Члан 14. 
 Прибављање непокретности у јавну својину општине и отуђење непокретности из јавне 
својине општине путем непосредне погодбе, као и отуђење непокретности из јавне својине 
општине испод тржишне цене, односно без накнаде, врши се у случајевима и под условима 
предвиђеним Законом, Уредбом и у другим случајевима предвиђеним посебним законом. 
 Непокретности се могу прибавити у јавну својину општине непосредном погодбом, али не 
изнад, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у 
конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:  
 - случај када непокретност која се прибавља у јавну својину општине по својим 
карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права 
коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење 
разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења интереса општине и 
разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда;  
 - случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине;  
 - случај прибављања непокретности у јавну својину општине путем размене, ако је та 
размена у интересу општине, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона.  
 
 Непокретности у јавној својини општини могу се отуђити из јавне својине непосредном 
погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности 
непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, уз посебно 
образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не 
би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. 
 Непокретности се могу отуђити из јавне својине општине, испод тржишне цене, односно без 
накнаде, у складу са чланом 5. Уредбе. 
 

Члан 15. 
 Одлуку о прибављању односно о отуђењу непокретности из јавне својине општине 
непосредном погодбом,  доноси Скупштина општине Оџаци.   
 Одлука из става 1. овог члана, сходно Уредби, мора да садржи образложење разлога који 
оправдавају сваки од наведених начина располагања непокретностима у јавној својини општине. 
 Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине, односно отуђењу 
непокретности из јавне својине општине путем непосредне погодбе, утврђује Општинско веће 
општине Оџаци, а нацрт одлуке израђује Одељење, на иницијативу председника општине.  
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 Након доношења одлуке из става 1. овог члана, председник општине Оџаци формира 
Комисију за спровођење поступка непосредне погодбе.  
 Након спровођења поступка, Комисија доставља записник Одељењу, које припрема нацрт 
решења. 
 Решење доноси  Општинско веће општине Оџаци.  
 Решење из става 6. овог члана је коначно. 
 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине општине путем непосредне погодбе, закључује председник 
општине, на основу коначног решења, а након прибављеног мишљења Општинског јавног 
правобраниоца. 
 На поступак отуђења непокретности у јавној својини општине испод тржишне цене, односно 
без накнаде, примењиваће се одредбе овог члана.  
 

Члан 16. 
 Одредбе члана 13. ове Одлуке, којима се утврђује обавеза прибављања мишљења 
Општинског јавног правобраниоца пре закључивања уговора, као и обавеза достављања 
закљученог уговора, сходно се примењују и у случајевима прибављања и отуђења непокретности у 
јавној својини општине непосредном погодбом и отуђењем испод тржишне цене, односно без 
накнаде. 
 
IV ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

Члан 17. 
 Поступак прибављања покретних ствари у јавну својину општине, односно отуђење 
покретних ствари из јавне својине општине, врши се у складу са Законом о јавним набавкама, 
Законом о јавној својини и подзаконским актима. 
 
V ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

Члан 18. 
 Нeпокретности у јавној својини општине дају се у закуп полазећи од прописане висине 
закупнине у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно и 
непосредном погодбом, у случајевима предвиђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком. 
 Оглас о давању непокретности у закуп садржи: 
 - назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп (назив закуподавца);  
 - ближе податке о начину давања у закуп непокретности (јавно надметање или прикупљање 
писмених понуда);  
 - опис непокретности која се даје у закуп;  
 - услове под којима се непокретност даје у закуп (рок трајања закупа, делатности које се 
могу обављати, и др.);  
 - обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;  
 - напомену да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп; 
 - време и место одржавања јавног надметања, односно јавног отварања приспелих понуда;  
 - начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, 
односно достављања писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;  
 - место и време увида у документацију, и услове откупа исте;  
 - почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп;  
 - висину и начин полагања депозита, и средство безбеђења за уредно измирење уговорних 
обавеза  
 - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у 
поступку прикупљања писмених понуда; 
 - критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 
 - назнаку да се у пријави, односно понуди из алинеје 11. овог члана обавезно наводи број 
рачуна на који ће се извршити повраћај депозита; 
 - датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп; 
 - друге елементе битне за предмет давања у закуп. 
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 Пријава, односно понуда која се доставља, обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ 
закупнине која се нуди, као и: за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана; за предузетнике - име и презиме предузетника, извод из 
регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана, назив радње, матични број; за правна лица - назив и седиште, 
копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески 
идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде.  
 Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, не могу учествовати у 
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене 
пријаве, односно понуде се одбацују. 
  

Члан 19. 
 Непокретности  из члана 2. став 1. алинеја 1. и 2. ове Одлуке могу се давати у закуп на 
одређено и неодређено време. 
  Исте непокретности се не могу давати у подзакуп, без писмене сагласности председника 
општине под условом да је закупац измирио све доспеле обавезе до дана давања у подзакуп, а 
подзакуп под истим условима из уговора о закупу а подзакуп може трајати до истека рока закупа 
утврђеног уговором о закупу. 

 
Члан 20. 

 Одлуку о давању у закуп непокретности путем јавног надметања, или прикупљања писмених 
понуда, доноси председник општине, на иницијативу Одељења. 
 Одлука из претходног става треба да садржи све обавезне елементе  огласа о спровођењу 
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, који су утврђени овом Одлуком и 
важећим подзаконским актима. 
 Одељење израђује предлог одлуке о давању у закуп непокретности путем јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда и доставља га на мишљење Општинском јавном 
правобраниоцу. 
 

Члан 21. 
Поступак давања у закуп непокретности из члана 2. став 1. алинеја 1. и 2. ове Одлуке 

спроводи Комисија, коју образује Председник општине решењем, на период од 4 године. 
Комисија има три члана, и то: председника и два члана и исти број заменика. 
О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда, Комисија води 

записник, који заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља Одељењу, које 
утврђује предлог решења о давању у закуп непокретности.  

Административне и техничке послове за давање у закуп непокретности из члана 2. став 1. 
алинеја 1. и 2. ове Одлуке обавља Одељење. 

Решење о давању у закуп непокретности доноси Председник општине. 
На решење из претходног става, сваки учесник у поступку може поднети приговор 

Општинском већу.  
Одлука Општинског  већа је коначна. 
Уговор о закупу пословног простора са изабраним најповољнијим подносиоцем пријаве, 

односно понуде, закључује Председник општине. 
Нацрт уговора о закупу израђује Одељење, након чега га доставља Општинском јавном 

правобраниоцу, ради мишљења. 
По прибављеном мишљењу Општинског јавног правобраниоца, закључује се уговор. 
Уговором из става 10. овог члана се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. 
На поступак давања у закуп непокретности у јавној својини Општине, ван поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима и под условима предвиђеним 
Уредбом, сходно се примењују одредбе овог члана. 

 
Члан 22. 

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине. 
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Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија из члана 
21. ове Одлуке позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од 
дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у 
односу напретходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег 
понуђача.    

Уколико понуђачи из става 2. ове Одлуке у року од три дана не доставе нову понуду, 
односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истом висином закупнином, Комисија из члана 
21. Ове Одлуке ће предност дати понуђачу чија је понуда временски запримљена раније. 

Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине 
или буде изабран за нахповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање 
депозита.  

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.   
У случају када се непокретност не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка 

јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 
80% од почетне тржишне висине закупнине. 

У случају када се непокретност у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеном 
почетном висином закупнине,  не изда у закуп, висина закупнине се умањује на 60% од почетне 
тржишне висине закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем. 

Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу, 
имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену локацију на којој се непокретност налази. 

Закуподавац може закупцу који обавезу плаћања закупнине измирује у року утврђеном 
уговором о закупу, по протеку половине уговореног периода закупа, износ закупнине умањити до 
10% на основу образложеног захтева закупца. 

Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са 
инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, 
социјалне и дечије заштите, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не 
користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким 
акцијама,може се дати у закуп пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% 
од процењене тржишне висине закупнине. 

Агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач носилац права 
јавне својине, може се дати у закуп пословни простор, ради обављања послова из њиховог 
делокруга рада, на основу образложене одлуке председника општине, уз обавезу плаћања 
закупнине у висини од 30%, а највише до 50% од процењене тржишне висине закупнине. .     

Члан 23. 
 Уговор о закупу пословног простора се закључује у писменој форми, а обавезно садржи: 

- назначење уговорних страна; 
- назначење  пословног простора и зграде у којој се исти налази; 
- назначење пословне делатности коју ће закупац обављати у закупљеном пословном 

простору; 
- одредбе о коришћењу заједничких уређаја и просторија у згради; 
- одредбе о томе да ли је уговор закључен на одређено или неодређено време; 
- износ закупнине и начин њеног усклађивања; 
- одредбу да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп; 
- одредбе о престанку закупа; 
- друге елементе који произилазе из уговорног односа, а у складу са Законом о 

облигационим односима. 
 
Престанак уговора о закупу пословног простора 
1. Раскид 

Члан 24. 
 Уговор о закупу пословног простора раскида се једностраном изјавом закуподавца у 
следећим случајевима: 

-када закупац промени делатност, за чије вршење је пословни простор дат у закуп, без 
сагласности закуподавца,  
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-када закупац пословни простор у целини или делимично изда у подзакуп, без сагласности 
председника општине 

-када закупац не плати 2 месечне закупнине узастопно или 2 месечне закупнине у току 
календарске године, а исплату не изврши у року од 15 дана од дана пријема писмене опомене,  

-када закупац изврши инвестиционо улагање у пословни простор без сагласности 
закуподавца,  

-када закупац крши прописе о радном времену закупљеног пословног простора у обављању 
делатности,   због чега су   му поднете две или више пријава од стране Одељења за инспекцијске 
послове Општинске управе општине Оџаци или од стране другог надлежног органа.  
 
2.  Отказ  

Члан 25. 
 Уговор о закупу пословног простора закуподавац може отказати у следећим случајевима: 

-када закупац у року од 60 дана од дана закључења уговора о закупу не отпочне са 
обављањем делатности,  

-када закупац у току трајања закупа престане са обављањем делатности у пословном 
простору дужем од 3 месеца, без обзира на уредно плаћање закупнине,  

-када закупац не плаћа оддносно не извршава остале обавезе које произилазе из уговора о 
закупу, (сим обавеза из члана 24.)    

-када закупац не обавести закуподавца о статусним променама, у року од 15 дана од дана 
статусне промене 

-у другим оправданим случајевима. 
Закупац може отказати уговор о закупу пословног простора када не жели даље да користи 

пословни простор. 
Отказни рок из става 1. и 2. овог члана износи 30 дана и тече од дана пријема отказа, датог у 

писаној форми. 
 

Члан 26. 
 Непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима: 
 - када закуп траже међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске 
уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у 
Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и 
удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије 
заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и 
друге службе и организације чији је оснивач локална самоуправа, а за које оснивачким актом није 
утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад; 
 - када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију 
или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног 
домаћинства), под условом да настави са обављањем исте делатности; 
 - када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач 
или када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица 
имају истог оснивача, односно када је код закупца-правног лица дошло до одређених статусних 
промена; 
 - када закупац-физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или 
када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде 
одређен за закупца, као физичко лице; 
 - када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење 
уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре 
истека уговора о закупу; 
 - када се непокретност даје у закуп за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, 
научних и других сличних потреба, а рок закупа није дужи од 30 дана; 
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 - када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених  четири или више поступака 
јавног оглашавања, али не испод 50%  од тржишне висине закупнине за ту непокретност, чији 
износ умањења утврђује Одељење локалне пореске администрације, према кретању висине 
закупнине на тржишту,  с тим што у том случају рок трајања закупа не може бити дужи од две 
године; 
 - када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета 
национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање 
одузете имовине пред надлежним органом; 
 - када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно 
лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и 
трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други 
начин; 
 - када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне 
својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су 
они оснивачи;  
 - када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана, где је 
гаража саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију 
са станом. 
 Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси председник општине, 
на образложен предлог Комисије из члана 21. ове Одлуке. 
 
VI ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
 

Члан 27. 
 Почетни износ закупнине за пословни простор из члана 2. ове Одлуке се утврђује у 
месечном износу по m2, према локацији на којој се пословни простор налази. 
 

Члан 28. 
У зависности од локације на којој се налази, пословни простор се разврстава у две пословне 

зоне, и то:  
I  првa зонa,  која обухвата пословни простор у Оџацима 
II друга зона,  која обухвата пословни простор у насељеним местима на подручју општине 

Оџаци. 
Члан 29. 

 Висина почетне закупнине за пословни простор утврђује се актом Општинског већа општине 
Оџаци. 

Члан 30. 
 Закупнина се плаћа месечно,  до 15. у месецу за текући месец, на основу фактуре.  
 Закупнина за пословни простор усклађује се са индексом раста потрошачких цена на мало у 
Републици Србији, према статистичким показатељима сваког месеца, према последњем 
објављеном податку. 
 Приликом повећања закупнине не сачињава се анекс уговора о закупу и у том случају 
закуподавац  је дужан да доставља закупцу фактуре са новом ценом закупа.  
 За  неблаговремено плаћање закупнине, закуподавац ће обрачунавати затезну камату у 
складу са законом. 
 У закупнину није урачунат порез на додату вредност, као ни други трошкови које плаћа 
закупац (накнада за коришћење грађевинског земљишта, струја, вода, грејање, изношење смећа и 
друге накнаде које падају на терет закупца).  

Члан 31. 
 Са закупцима који користе пословни простор без накнаде, председник општине ће 
закључити анекс уговора о закупу, којим ће се регулисати висина закупнине и начин плаћања, у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 Уколико закупац одбије да закључи анекс уговора, уговор ће се сматрати раскинутим. 
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Члан 32. 
 Закупац може извршити адаптацију, реконструкцију и санацију пословног простора, односно 
изводити на закупљеној непокретности радове који имају карактер инвестиционог одржавања, 
према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства, само уз 
претходну сагласност, односно одобрење председника општине, под условима и на начин утврђен 
Уредбом. 
  Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном 
планираних радова, треба да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно 
овлашћена организација, са којом закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим 
да трошкове израде ове документације сноси закупац. 
 Закупац је у обавези да се током извођења радова, одобрених у поступку описаном у ставу 1. 
и 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају одступања 
од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног простора, у сваком појединачном 
случају, тражи од закуподавца одобрење за предметно одступање.  
 Комисија из члана 21. ове Одлуке, у складу са овом Одлуком, утврђује основаност захтева 
закупца и своје мишљење и предлог одлуке доставља Председнику општине, који ће донети 
одлуку о давању сагласности за извођење радова у пословном простору.  
 

Члан 33. 
Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који имају 

каракт ер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности за период док трају радови, а 
најдуже шест месеци, на основу посебно образложене одлуке  председника општине.   

Закупац доставља Комисији из члана 21. ове Одлуке захтев за ослобађање од плаћања 
закупнине и признавање трошкова инвестиционог одржавања, заједно са рачунима, с тим што 
износ уложених средстава мора бити верификован од стране   овлашћеног вештака, или овлашћене 
организације из члана 30. став 2. ове Одлуке, који ће проценити вредност, квалитет и стандард 
изведених радова, као и стања непокретности у односу на извештај о претходно утврђеном 
постојећем стању. 

Комисија из члана 21. ове Одлуке ће, након контроле одобрених и изведених радова, 
доставити председнику општине предлог одлуке о признавању трошкова и ослобађања од плаћања 
закупнине процентуалног умањења месечне закупнине, у складу са Уредбом. 

Одлуку о признавању трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, са 
утврђеним процентом умањења месечне закупнине, доноси председник општине.  

На основу одлуке из претходног става овог члана, председник општине закључује анекс 
уговора о закупу са закупцем непокретности. 
 

Члан 34. 
 Све трошкове адаптације, реконструкције и санације  на закупљеној непокретности, изведене 
у складу са чланом 30. ове Одлуке, сноси закупац. 
 Сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге 
електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично, 
падају на терет закупца.  

Члан 35. 
 Финансијско-књиговодствене послове у погледу плаћања закупа и финансијских обавеза 
закупца обавља Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Оџаци. 
 
VII НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ  
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

Члан 36. 
 Оглас за јавно надметање, односно за достављање писмених понуда, који су предмет ове 
Одлуке, објављује се у средствима јавног информисања (локалним недељним новинама, односно 
дневним листовима, радио-телевизијским програмима, сајту општине Оџаци огласним таблама и 
слично) а све у зависности предмета јавног оглашавањ. 
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 Председник општине одлучује у ком средству ће се извршити објавављивање.   
 

Члан 37. 
 Рок за подношење пријава за јавно надметање, односно достављање писмених понуда не 
може бити краћи од 15 ни дужи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 
  Пријава, односно понуда, подноси се Комисији у затвореној коверти, са јасном назнаком на 
коју се непокретност односи.  
 На полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и 
контакт телефоном.  
 Пријава, односно  понуда, поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се 
непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.  
  Неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, се одбацују, а подносиоци истих не 
могу учествовати у поступку јавног надметања, односно отварања понуда. 
  Пријава, односно понуда, је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у 
огласу. 
  Пријава, односно понуда, се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако 
нису приложене све тражене исправе, односно ако не садржи све податке и доказе предвиђене 
огласом или су подаци дати супротно огласу.  
 

Члан 38. 
 Поступак јавног надметања  почиње тако што Комисија прво проверава идентитет 
подносилаца уредних пријава, односно понуда, или њихових овлашћених заступника, утврђује ко 
је све од подносилаца пријава, односно понуда, стекао статус учесника, те утврђује листу учесника 
јавног надметања, односно отварања понуда. 
  Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи непокретност која је 
предмет јавног надметања, почетни износ, као и лицитациони корак.  
 Потом, председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за непокретност која 
је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ.  
 Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ. Поступак 
се понавља све док има учесника јавног надметања који нуде већи износ. 
 Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већи 
износ од последње дате понуде, Комисија записнички констатује која је најповољнија понуда и 
председник Комисије потом објављује да је надметање за предметну непокретност завршено. 
  Председник Комисије ће објавити да је јавно надметање завршено за предметну 
непокретност и када, после његовог трећег позива на надметање, нико од присутних учесника не 
понуди ни почетни износ. 
  По објављивању завршетка јавног надметања не могу се поднети накнадне понуде. 
 Одредбе овог члана сходно се примењују и на поступак отварања понуда. 
 

Члан 39. 
 О току поступка јавног надметања, односно отварања понуда, Комисија води записник у који 
се обавезно уносе следећи подаци: 

1. дан и час отпочињања јавног надметања, односно отварања понуда; 
2. састав Комисије; 
3. број пријављених учесника и њихови подаци; 
4. почетни износ закупнине - за сваку предметну непокретност посебно; 
5. листа учесника - са понуђеним износом закупнине;  
6. време завршетка поступка јавног надметања, односно отварања понуда; 
7. остали подаци од значаја за рад Комисије и ток поступка јавног надметања, односно 

отварања понуда; 
8. констатација о најповољнијем понуђачу; 
9. други подаци везани за поступак. 

  Записник потписују председник и чланови Комисије. 
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Члан 40. 
 Поступак јавног надметања ће се спровости и у случају да пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, 
односно понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се непокретност отуђује, с тим да уколико 
не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита. 
 Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене. Уколико 
не закључи уговор, односно не уплати уговорену цену у предвиђеном року, губи право на повраћај 
депозита. 
 Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, који нису 
изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у року утврђеном огласом. 
 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 41. 
 Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта регулисан је посебном одлуком, 
у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 Поступак давања у закуп и откупа станова у јавној својини општине регулисаће се посебном 
одлуком, у складу са Законом о становању. 
 

Члан 42. 
  Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању у закуп  пословног   
простора у јавној својини општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", бр. 9/2013). 
 

Члан 43. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Оџаци". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 
Број: 011-46/2015-II   
Дана: 18.11.2015. године                                                                                  
Oџаци         Председник Скупштине, 
         Горан Ђаковић,с.р. 

 
 
 

149. На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3., 4. и 7. члана 11. и члана 38б 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013 и 68/2014), члана 7. и 8. Закона о 
финансирању локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,  
99/2013 и 125/2014) и  члана 39. став 1. тачка 3. и 7. Статута општине Оџаци („Службени лист 
општине Оџаци“, бр. 17/2008 и 27/2010), Скупштина општине Оџаци, на 35. седници одржаној 
дана 18.11.2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком  се  утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Оџаци и 
то:  стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника 
који не води пословне књиге; зоне, са назнаком зоне којa се сматра најопремљенијом на 
територији општине Оџаци; коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за 
непокретности обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима 
на имовину; стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за 
обвезника који не води пословне књиге. 
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Члан 2. 
 Стопе пореза на имовину у општини Оџаци износе: 

1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,40%, 
2. на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге - 0,30%, 
3. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 

земљишту: 
 
       На пореску основицу  Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара 0,40% 
(2) од 10.000.000 до 25.000,000 динара порез из подтачке (1) + до 0,6% на износ преко 

10.000.000 динара 
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + до 1,0% на износ преко 

25.000.000 динара 
(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + до 2,0% на износ преко 

50.000.000 динара 
 

Члан 3. 
 За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као 
елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију општине Оџаци чине три зоне, 
опредељене према комуналној опремљености из члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину и 
то:  
 ПРВА ЗОНА: најопремљенија зона, обухвата територију Оџака, омеђену улицама: 
Мостонга од Карађорђеве до Војводе Мишића, Војводе Мишића од Мостонге до Војводе Путника, 
Војводе Путника од Војводе Мишића до Карађорђеве и Карађорђева од Војводе Путника до 
Мостонге.  
 ДРУГА ЗОНА: обухвата подручје изван прве зоне на подручју у Оџацима.  
 ТРЕЋА ЗОНА: обухвата непокретности у селима и то: Српски Милетић, Богојево, 
Каравуково, Дероње, Ратково, Лалић, Бачки Грачац и Бачки Брестовац. 
 

Члан 4. 
 У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде 
пословне књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води 
пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих 
непокретности на територији општине Оџаци, множи са коефицијентом у зони у којој се она 
налази, а која износи:  

1) 1,00 – за непокретности у првој зони – најопремљенијој зони, 
2) 0,80 – за непокретности у другој зони,  
3) 0,40 – за непокретности у трећој зони. 

 
Члан 5. 

 Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не 
води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Оџаци 
износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке 
календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња 
реконструкција објекта. 

Члан 6. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању елемената 

пореза на имовину за територију општине Оџаци за 2015. годину ( „Сл. Лист општине Оџаци“ 
21/2014). 

Члан 7. 
 Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Оџаци“, а после ступања на снагу, 
објавиће се и на интернет порталу општине Оџаци – www.odzaci.rs. 
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Члан 8. 
Oпштинско веће општине Оџаци доноси Решење о утврђивању просечних  цена квадратног 

метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Оџаци.  
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа општине Оџаци, Одељење локалне 

пореске администрације.  
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Оџаци“, а примењује се од 01. јануара 2016. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  
 

Број:011-47/2015-II 
Дана: 18.11.2015. године 
       О Џ А Ц И           Председник Скупштине, 
                  Горан Ђаковић,с.р. 

 
 
 

150. На основу члана 52. став 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 
72/09, 81/09- исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 
145/14), члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу 
планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за 
планове јединице локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 55/15) и члана 39. став 1. 
тачка 33. Статута општине Оџаци ("Службени лист општине Оџаци", број 17/08 и 27/10), 
Скупштина општине Оџаци, на  35. седници одржаној  18.11.2015. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
I 

 Образује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
1. дипл.инж.арх. Гојић Јасмина,  за председника, 
2. дипл.инж.арх. Вемић Јована,  за заменика председника, 
3. дипл.инж.грађ. Татјана Стаменковић,  за секретара, 
4. дипл.инж.арх. Биљана Павловић,  члан,  
5. дипл.инж.арх. Свјетлана Реко, члан, 
6. дипл.инж. саоб. Александар Павловић, члан. 

 
II 

 Комисија обавља стручне послове у поступку израде и  спровођења планских докумената, 
стручну контролу планских докумената  и обавља послове јавног увида у плански документ  из 
надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са Законом. 

 
III 

 Члановима Комисије за планове, који су именовани на предлог министра надлежног за 
послове просторног планирања и урбанизма, за припрему и рад у Комисији припада накнада која 
износи, по седници, 10 % износа републичке просечне нето зараде према подацима за последњи 
месец објављен у «Службеном гласнику Републике Србије», уколико је одржано до две седнице 
Комисије у месецу на који се односи накнада, односно по седници 15 % износа републичког 
просека за трећу и наредне седнице Комисије у месецу на који се односи накнада. 
 Уколико члан Комисије који је именован на предлог министра надлежног за послове 
просторног планирања и урбанизма дође на седницу Комисије, а заказана седница Комисије се не 
одржи, има право на  накнаду у висини до неопорезованог дела износа дневнице. 
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Члановима Комисије за планове, који  нису у радном односу у Општинској управи 
општине Оџаци односно код другог корисника буџетских средстава, по седници, утврђује накнада 
по седници у висини од 2%  износа републичке просечне нето зараде према подацима за последњи 
месец објављен у «Службеном гласнику Републике Србије». 

  
IV 

 Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.  
 

V 
 Ово решење ће се  објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 
VI 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове  
(„Службени лист општине Оџаци“ број 11/09) и Решење о накнадама  за рад члановима Комисије 
за планове („Службени лист општине Оџаци“ број 11/09).  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 
Број: 02-97/2015-II 
Дана: 18.11. 2015. године 
   О Џ А Ц И        Председник Скупштине, 
                Горан Ђаковић,с.р. 

 
 

151. На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр.129/07), члана 
39. став 1. тачка 21. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» бр.17/08 и 27/10) и члана 
61. став 6. Пословника Скупштине општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» бр.13/15), 
Скупштина општине Оџаци, на 35. седници, одржаној 18.11.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 

I  
Верољуб Марковић из Оџака разрешава се дужности члана Савета за урбанизам, стамбено 

– комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Оџаци. 
II 

Петар Смишек из Оџака именује се за члана Савета за урбанизам, стамбено – комуналне 
делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Оџаци. 

III 
Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Савета за урбанизам, 

стамбено–комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Оџаци 
(„Службени лист општине Оџаци“ број 7/2014). 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине 
Оџаци».  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
  

Број:02-98/2015-II  
Дана: 18.11.2015. године 
     О Џ А Ц И      Председник Скупштине,  

                 Горан Ђаковић,с.р. 
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152. На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/09, 52/11, 55/13,35/15-аут.тумачење и 68/15) и члана 
39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр.17/08 и 27/10) 
Скупштина општине Оџаци на 35. седници одржаној дана 18.11.205. године, доноси 

    
РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “MИРОСЛАВ АНТИЋ“ ОЏАЦИ 

 
I 

Јелена Ајдер из Оџака разрешавa се дужности члана Школског одбора Основне школе 
“Мирослав Антић” Оџаци, из редова локалне самоуправе, даном доношења овог Решења. 

 
II 

Милица Јевтић из Оџака именује се за члана Школског одбора Основне школе “Мирослав 
Антић” Оџаци, из редова локалне самоуправе, наредног дана од дана доношења овог Решења.   
 Мандат именованом члану Школског одбора траје до истека мандата Школском одбору.  

 
III 

Овим Решењем врши се измена Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне 
школе “Мирослав Антић” Оџаци (“ Службени лист општине Оџаци ” број 14/2014 и 16/14). 

 
IV 

 Ово Решење објавити у “ Службеном листу општине Оџаци ”. 
 

Oбразложење 
Одборничка група Српске напредне странке је 10.11.2015. године, упутила Скупштини 

општине предлог за разрешење дужности члана Школског одбора из редова локалне самоуправе 
Јелене Ајдер, због неоправданог одсуствовања са седница Школског одбора чиме се онемогућава 
рад Школског одбора. 

Одборничка група  предлаже да се у  Школски одбор именује Милица Јевтић.  
Како је предлог дат од стране овлашћеног предлагача, у складу са наведеним одредбама 

Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/09, 52/11 , 
55/13,35/15-аут.тумачење и 68/15)  

 Скупштина општине је применом наведених прописа, донела Решење као у диспозитиву. 
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути 

управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 

Број:02-99 /2015-II  
Дана:18.11.2015.године    Председник Скупштине општине, 
О Џ А Ц И       Горан Ђаковић,с.р. 
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153. На основу члана   39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» 
бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 35. седници, одржаној 18.11.2015. године, доноси 
следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  измене Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки 
Брестовац за 2015. годину  број 26-НО/2015 од 05.11.2015.године. 

 
II 

 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
Број:06-87-1/2015-II 
Дана:18.11.2015. године 
    О Џ А Ц И     Председник Скупштине, 

           Горан Ђаковић,с.р.    
 

154. На основу члана   39. став 1. тачка 23. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине Оџаци» 
бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 35. седници, одржаној 18.11.2015. године, доноси 
следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Годишњи План рада ПУ „Полетарац“ Оџаци за 
радну 2015/2016. годину  број IV-95/2015 од 14.09.2015.године. 
 

II 
 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
Број:06-87-2/2015-II 
Дана:18.11.2015. године 
    О Џ А Ц И     Председник Скупштине, 

           Горан Ђаковић,с.р. 

 
155. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07), члана 27. став 2. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, бр. 17/08 
и 27/10) и члана 9. Правилника о условима и начину остваривања права на одсуство са рада ради 
посебне неге детета („Службени гласник РС“, бр. 1/02), Председник општине Оџаци, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ  

ПСИХОФИЗИЧКЕ ОМЕТЕНОСТИ ДЕТЕТА 
I  

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за оцену психофизичке ометености детета млађег од пет година 
ради остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета, односно рада са половином 
пуног радног времена у саставу: 

1. др JEЛЕНА ШКРБИЋ, председник 
2. др СТЕВАН КОВАЧ, члан 
3. др СТАНКА ПРОТИЋ, члан. 

II  
 Мандат Комисије траје четири године. 
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III  
 Административно-стручне послове за потребе Комисије обављаће Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе општине Оџаци. 

IV 
 Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење број: 03-1-143/2011 од 
24.10.2011. године.  

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 
Оџаци“.  

 
ПРЕДСЕДНИК ОШТИНЕ 

Број: 03-1-272/2015-I 
Дана: 05.11.2015. године 
    О Џ А Ц И          Председник општине, 
           Душан Маријан,с.р. 
 

156. На основу члана 44. тачка. 5. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 
129/07) и члана 57. став 1.тачка 8. Статута општине Оџаци (Сл. Лист општине Оџаци 17/08 и 27/10) 
и члана 4.став.1.Одлуке о условима и начину стипендирања студената дефицитарних струка са 
пребивалиштем на територији општине Оџаци(„Сл. Лист општине Оџаци „13/2015),председник 
општине Оџаци ,доноси 

Р ЕШ Е Њ Е 
 ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за спровођење Конкурса за доделу стипендија студентима 
дефицитарних струка ( у даљем тексту: Комисија) опредељених Одлуком о буџету општине Оџаци 
за 2015.године у износу од 350.000,00 динара, у саставу:  

1. Мирослав Кондић - Председник 
2. Горан Ђаковић - Заменик председника 
3. Ненад Ћуић - Члан 
4. Марина Бубало - Члан 
5. Андрија Хајду - Члан 

II 
 Комисија има задатак да на основу члана.5. став.1.Одлуке о условима и начину 
стипендирања студената дефицитарних струка са пребивалиштем на територији општине Оџаци 
коју је донела Скупштина општине Оџаци на 33.седници одржаној 29.09.2015.године (у даљем 
тексту Одлука) , изради образац пријаве, распише конкурс за доделу стипендије , спроведе 
поступак за доделу стипендија применом критеријума из члана 9.наведене Одлуке, сачини ранг 
листу, сачини предлог Општинском већу за доношење Решења о додели стипендије и врши друге 
послове везане за спровођење ове Одлуке. 
 Комисија се именује на период 4 године. 

III 

Aдминистративно –стручне послове за потребе Комисије ,обављаће Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе општине Оџаци. 

IV 
Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“ 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 
Број:03-1-276/2015-I      Председник општине 
Дана:09.11.2015      Душан Маријан,с.р. 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ", број 15/2015  18.11.2015.; ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ; ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОЏАЦИ; ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ; ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК :СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ МИЛОЈЕ ЛЕПОЈИЋ; АДРЕСА: ОЏАЦИ, КНЕЗ МИХАЈЛОВА БРОЈ 24; ТЕЛЕФОН:(025) 5742-411; ФАКС: (025) 5742-396: 
ШТАМПА:ИЗДАВАЧ. 


