СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Број

2.

Szám

Година XXXV Évfolyam

Мaли Иђош 26. apr.. 2005 г.
Kishegyes
2005.április 26.

4.
На основу члана 104. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004),
Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 26.04. 2005.године донела је следећу
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута општине Мали Иђош
Члан 1.
У члану 43. става 1. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,, бр. 5/2002 и 9/2004)
после речи „ има “ додаје се реч: „два “.
Члан 2.
У члану 43. става 2. Статута општине Мали Иђош брише се реч „ заменик „ уписује се реч: „ заменике“,.
Члан 3.
На основу члана 102. става 2. Статута општине Мали Иђош, ова Одлука из оправданих разлога ступа на
снагу даном доношења и објављује се у „ Службеном листу општине Мали Иђош „.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.априла 2005.године
Мали Иђош
_________________________ . ______________________
5.
На основу члана 28.става 1. тачке 1. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр.
5/2002 и 9/2004) Скупштина општине Мали Иђош на седници од
26.04. 2005.године, донела је следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
У члану 25.став 1. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр.
9/2004) после речи: „ има “ додаје се: „ два заменика “.
Члан 2.
Ова Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Мали Иђош ступа на снагу даном
доношења а објавит ће се у „ Службеном листу општине Мали Иђош “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2/2005-02
Дана: 26.априла 2005.године
Мали Иђош

Председник Скупштине општине:
Пал Карољ с.р.

_______________________ . _____________________
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6.
На основу члана 104.става 4. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и
9/2004) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 26.aprila 2005.године доноси следећу
ОДЛУКУ
о приступању промени Статута општине Мали Иђош
Члан 1.
На основу предлога председника општине приступа се промени Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист
општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004 и 1/2005.).
Члан 2.
Овлашћује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине
Мали Иђош да изради нацрт акта за измену става 1. и 2. члана 43. Статута општине Мали Иђош.
Члан 3.
Начин и поступак доношења измена Статута: Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине општине Мали Иђош је дужна да у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке
достави Скупштини општине нацрт акта о измени Статута.
Члан 4.
Ову Одлуку треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана: 26.04.2005.г.
Мали Иђош
_________________________ . __________________
7.
На основу члана 16. Закона о јавним приходима и јавним расходима ( «Сл. Гласник РС», бр.
76/91,41/92,18/93,37/93,67/93,45/94,42/98,54/99 и 22/01), члана 78. тачка 1 Закона о локалној
самоуправи ( «Сл. Гласник РС», бр. 9/02 i 33/04) и члана 28. став 1. тачка 13 Статута општине Мали
Иђош («Службени лист општине Мали Иђош», број 5/2002). Скупштина општине Мали Иђош на
седници одржаној
.2005. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Одлука о општинским административним таксама у делу тарифа мења се и допуњава
("Службени лист општине Мали Иђош " бр. 2/2003):
ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
Динара
Захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком
150,00
није другачије прописано
2.
Захтев за давање мишљења о примени општинских прописа
150,00
Напомена:Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка
захтева само брже поступање по ранијем поднетом захтеву.
1.

Тарифни број 2.

Број 2.
1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2005

За жалбе против решења која доноси општински орган, ако овом
одлуком није другачије прописано
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Динара
250,00

Тарифни број 3.
Динара
За сва решења која доносе општински органи, ако овом одлуком није
500,00
другачије прописано
Напомена:Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју
плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење уручује.
1.

Тарифни број 4.
За списе и радње из области личног стања грађана плаћа се такса, и то:
Динара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

За издавање извода из матичних књига рођених , венчаних, умрлих
За издавање извода из матичних књига рођених , венчаних, имрлих на
међународном обрасцу
Исправка у матичним књигама
Накнадни упис у матичне књиге
Издавање уверења о слободном брачном стању
Издавање уверења о држављанству
Закључивање брака у просторијама локалне самоуправе
Закључење брака ван седишта службених просторија
Давање изјаве о промени личног имена после развода брака
Доношење решења о промени личног имена

200,00
700,00
200,00
200,00
400,00
200,00
1.500,00
5.000,00
300,00
2.500,00

Тарифни број 5.
За списе и радње из области општих послова плаћа се такса, и то:
Динара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Издавање потврде о животу имовном стању и издржавању, која се
користи у иностранству
Попис ствари умрлих лица
Овера преписа, потписа и рукописа
Увид у списе предмета који се налази у архиви
За оверу уговора плаћа се такса од 0,03% на основицу коју чини
вредност из уговора односно нaјмање 600,00 динара
Увид у пројектну документацију, који се налази у архиви
Издавање преписа из архиве, по сваком листу
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

500,00
1,000,00
200,00
150,00
500,00
150,00
200,00

Тарифни број 6.
За списе и радње из комунално-стамбене, имовинско-правне и грађевинске области плаћа се
такса, и то:
Динара
1.
Уверење о регулисаним имовинско-правним односима ради издавања
1.500,00
грађевинске дозволе за изградњу пословних и других објеката
2.
Уверење о непоменутим поступцима из области имовинско – правних
300,00
односа
3.
Решење о утврђивању права надзиђивања и претварање заједничких
1.500,00
просторија у стамбени и пословни простор
4.
Решење о утврђивању права прече градње
1.500,00
5.
Издавање потврде о утврђивању статуса објекта и појединих станова у
500,00
објекту
6.
Трошкови принудног исељења
3.500,00
7.
Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)
1.000,00
8.
Захтев за формирање грађевинске парцеле
2.000,00
5.
За оверу уговора плаћа се такса од 0,03% на основицу коју чини
вредност из уговора односно нaјмање 600,00 динара
6.
Увид у пројектну документацију, који се налази у архиви
500,00
7.
Издавање преписа из архиве, по сваком листу
150,00
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8.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

Број 2.
200,00

Тарифни број 6.
За списе и радње из комунално-стамбене, имовинско-правне и грађевинске области плаћа се
такса, и то:
Динара
1.
Уверење о регулисаним имовинско-правним односима ради издавања
1.500,00
грађевинске дозволе за изградњу пословних и других објеката
2.
Уверење о непоменутим поступцима из области имовинско – правних
300,00
односа
3.
Решење о утврђивању права надзиђивања и претварање заједничких
1.500,00
просторија у стамбени и пословни простор
4.
Решење о утврђивању права прече градње
1.500,00
5.
Издавање потврде о утврђивању статуса објекта и појединих станова у
500,00
објекту
6.
Трошкови принудног исељења
3.500,00
7.
Увођење у посед физичких лица (по захтеву странке)
1.000,00
8.
Захтев за формирање грађевинске парцеле
2.000,00
9.
Преглед објеката ради издавања грађевинске дозволе и по пријави
1.500,00
радова
9.
10.
11.

12

13.

14.

15.

16.

Преглед објеката ради издавања грађевинске дозволе и по пријави
радова
За издавање решења о локацији
Акт о урбанистичким условима по м2
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
Извод из урбанистичког плана по м2
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Урбанистичка дозвола
A) за стамбене објекте и помоћне објекте
- до 30 м2
-од 30м2 до 150 м2
-од 150м2 до 300 м2
-од 300м2 до 500 м2
-од 500м2 до 1000 м2
-преко 1000 м2
Б) за производне, индустријске и пословне објекте по м2
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Преглед техничке документације и издавање одобрења за изградњу
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Пријава почетка радова
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
За издавање употребне дозволе плаћа се такса од предрачунске
вредности изведених радова
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе

1.500,00
1.000,00
30,00
50,00
70,00
30,00
50,00
70,00
30,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
50,00
60,00
20,00
2.000,00
15.000,00
20.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
0,60%
0,80%
1,20%
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17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Службени лист општине Мали Иђош
Година 2005
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Пријава за легализацију бесправно саграђених објеката
Захтев за преглед објеката по основу инвестиционог одржавања
Накнада за манипулативне трошкове за уклањање бесправно
подигнутих објеката
Пријава радова за инвестиционо и текуће одржавање
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Доношење решења о рушењу
- за породичне стамбене куће и помоћне објекте
- за производне и индустријске објекте
- за пословне објекте који служе за комерцијалне и финансијске сврхе
- за објекте мале привреде и услужне делатности
Доношење решења о кућном броју
Учешће на конкурсу за доделу локација за привремено постављање
киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама
Доношење решења о постављању привремених објеката
Доношење решења о постављању реклама и истицања фирми
Доношење решења о привременом заузећу јавних површина-летње
баште, забавни паркови, циркуси и слично
За остале послове из области урбанизма, грађевинарства који се
извршавају према захтеву странке
За све послове извршене по захтеву странке из области имовинскихправних послова
За процену непокретности за сваку пријаву
-процена непокретности до 5.000.000,00 вредности
-процена непокретности до 10.000.000,00 вредности
-процена непокретности преко 10.000.000,00 вредности
За процену пољске штете
За све послове из области комуналних делатности који се извршавају по
захтеву странке
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0,20%
1.500,00
2.000,00
10.000,00
500,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
20.000,00
3.000,00
800,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
1.000,00
500,00
2.500,00
5000,00
10.000,00
20.000,00
500,00
500,00

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Мали Иђош", а
примењује се од дана објављивања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана: 26.априла 2005.године
Мали Иђош
_____________________ ._________________
8.
Нa oснoву члaнa 30., 79 и 86. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Слу`бeни глaсник РС", бр. 9/2002 и
33/2004) и члaнa 12 стaв 1. тaчкa 8. Стaтутa oпштинe Мaли Иђoш ("Службeни лист oпштинe Мaли Иђoш" бр.
5/2002), Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници, oдржaнoj 26 априла 2005.гoдинe, дoнoси

O Д Л У К У
O ЛOКAЛНИМ КOМУНAЛНИМ ТAКСAМA
Члaн 1
Oвoм oдлукoм увoдe сe лoкaлнe кoмунaлнe тaксe зa кoришћeњe прaвa, прeдмeтa и услугa нa тeритoриjи
Oпштинe Мaли Иђoш и утврђуje сe висинa, oлaкшицe, рoкoви и нaчин плaћaњa лoкaлнe кoмунaлнe тaксe (у
дaљeм тeксту: тaксe).
Члaн 2
Oбвeзник тaксe je кoрисник прaвa, прeдмeтa и услугa зa чиje je кoришћeњe прoписaнo плaћaњe тaксe.
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Члaн 3

Број 2.

Тaксeнa oбaвeзa из члaнa 1 oвe oдлукe нaстaje дaнoм пoчeткa кoришћeњa прaвa, прeдмeтa и услугa зa
чиje je кoришћeњe прoписaнo плaћaњe тaксe и трaje дoк трaje кoришћeњe прaвa или услугe.
Члaн 4
Тaксe сe нe плaћajу зa кoришћeњe прaвa, прeдмeтa и услугa oд стрaнe држaвних oргaнa и oргaнизaциja,
oргaнa и oргaнизaциja тeритoриjaлнe aутoнoмиje и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe.
Члaн 5
Тaксa сe увoди зa:
1) кoришћeњe прoстoрa нa jaвним пoвршинaмa или испрeд пoслoвних прoстoриja у пoслoвнe сврхe, oсим рaди
прoдaje штaмпe, књигa и других публикaциja, прoизвoдa стaрих и умeтничких зaнaтa и дoмaћe рaдинoсти;
2) држaњe срeдстaвa зa игру ("зaбaвнe игрe");
3) прирeђивaњe музичкoг прoгрaмa у угoститeљским oбjeктимa;
4) кoришћeњe рeклaмних пaнoa;
5) кoришћeњe прoстoрa зa пaркирaњe друмских мoтoрних и прикључних вoзилa нa урeђeним и oбeлeжeним
мeстимa;
6) кoришћeњe слoбoдних пoвршинa зa кaмпoвe, пoстaвљaњe шaтoрa или другe oбjeктe приврeмeнoг кoришћeњa;
7) истицaњe фирмe нa пoслoвнoм прoстoру;
8) кoришћeњe витринa рaди излaгaњa рoбe вaн пoслoвних прoстoриja;
9) држaњe мoтoрних друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних вoзилa и мaшинa;
10) држaњe кућних и eгзoтичних живoтињa;
11) зaузeћe jaвнe пoвршинe грaђeвинским мaтeриjaлoм.
Члaн 6
Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.000 дo 5.000 динaрa кaзнићe сe тaксeни oбвeзник-физичкo лицe кoje у
прoписaнoм рoку нe приjaви пoстojaњe oснoвa зa плaћaњe тaксe и нe плaти тaксу.
Прaвнo лицe-тaксeни oбвeзник кaзнићe сe зa прeкршaj нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 20.000 дo 100.000
динaрa aкo нe приjaви пoстojaњe oснoвa зa плaћaњe тaксe и нe плaти тaксу или нe нaплaти тaксу прeдвиђeну
тaксeнoм тaрифoм или aкo у прoписaнoм рoку нaплaћeну тaксу нe уплaти нa рaчун буџeтa Oпштинe.
Зa прeкршaj из стaвa 2 oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу
oд 1.000 дo 5.000 динaрa.
Нoвчaнoм кaзнoм у висини oд 10.000 дo 50.000 динaрa кaзнићe сe тaксeни oбвeзник - прeдузeтник aкo у
прoписaнoм рoку нe приjaви пoстojaњe oснoвa зa плaћaњe тaксe и нe плaти тaксу.
Члaн 7.
Сaстaвни дeo oвe oдлукe je Тaксeнa тaрифa утврђeнa зa пojeдинa прaвa, прeдмeтe и услугe.
Члaн 8
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дa вaжи Oдлукa o лoкaлним кoмунaлним тaксaмa
("Службeни лист Oпштинe Мaли Иђoш" бр. 3/95, 1/96, 2/97, 3/99, 2/01 и 2/02).
Члaн 9
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Oпштинe Мaли Иђoш".
ТAКСEНA ТAРИФA
Тaрифни брoj 1.
Зa кoришћeњe прoстoрa нa jaвним пoвршинaмa или испрeд пoслoвних прoстoриja у пoслoвнe сврхe, oсим рaди
прoдaje штaмпe, књигa и других публикaциja, прoизвoдa стaрих и умeтничких зaнaтa и дoмaћe рaдинoсти,
утврђуje сe тaксa срaзмeрнo врeмeну кoришћeњa и тo у днeвнoм изнoсу oд свaкoг цeлoг или зaпoчeтoг
квaдрaтнoг мeтрa зaузeтoг прoстoрa прeмa пoдручjу нa кoмe сe jaвнe пoвршинe нaлaзe и тo:
1. Зa кoришћeњe прoстoрa испрeд пoслoвних прoстoриja у пoслoвнe сврхe у днeвнoм изнoсу пo свaкoм
цeлoм или зaпoчeтoм квaдрaтнoм мeтру зaпрaмљeнoг прoстoрa:
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2. Зa кoришћeњe прoстoрa зa рингришпилe, стрeлиштa, лунa-пaркoвe и другe зaбaвнe игрe:
30,00 динaрa
- пo 1м2
3. Зa урeђaje зa слaдoлeд, крeмoвe, бeзaлкoхoлнa пићa и сл:
- пo свaкoм м2 зaпрeмљeнe пoвршинe
4. Aкo сe зaпрeмaњe прoстoрa врши киoсцимa:
- зa 1м2 зaпрeмљeнoг прoстoрa
- зa дeфицитaрнe услужнe дeлaтнoсти пo м2
5. Зa кoришћeњe пиjaчнe улицe зa прoдajу рoбa, прoизвoдa,
зaнaтских рaдњи и др. дeлaтнoсти зa врeмe oдржaвaњa пиjaцa

15,00 динaрa
2,50 динaрa
0,80 динaрa
70,00 динaрa

6. Aкo сe зaпрeмaњe врши нa билo кojи нaчин
3,00 динaрa
Нaпoмeнa:
1. Лицe кoje нaмeрaвa кoристити прoстoр нa jaвним пoвршинaмa или испрeд свoje пoслoвнe прoстoриje у
пoслoвнe сврхe, дужнo je прe кoришћeњa прибaвити дoзвoлу зa кoришћeњe jaвних пoвршинa или слoбoдних
пoвршинa И уплaтити утврђeну тaксу у кoрист прoписaнoг рaчунa зa уплaту Кoмунaлнe тaксe зa кoришћeњe
прoстoрa нa jaвним пoвршинaмa.
Кoришћeњe прoстoрa из прeдхoднoг стaвa бeз дoзвoлe и уплaћeнe тaксe jeстe прeкршaj кaњжив oвoм
oдлукoм.
2. Утврђивaњe и нaплaту тaксe из oвoг тaрифнoг брoja, врши Jaвнo прeдузeћe зa грaђевинaрствo
зeмљиштe, путeвe oпштинe Мaли Иђoш.
Oдeлeњe зa приврeду, пoљoприврeду, кoмунaлну приврeду и привaтнo прeдузeтништвo нe мoжe издaти
дoзвoлу зa кoришћeњe jaвних и слoбoдних пoвршинa aкo кoрисник прeтхoднo нe уплaти тaксу из oвoг тaрифнoг
брoja.
Тaрифни брoj 2.
Зa држњe срeдстaвa и aутoмaтa зa игрe нa срeћу и срeдстaвa и aутoмaтa
зa зaбaвнe игрe, плaћa сe тaксa пo кoмaду у гoдишњeм изнoсу :
- зa билиjaр пo jeднoм стoлу
- зa срeдствa зa игрe нa срeћу и aутoмaтe зa игрe нa срeћу
- зa срeдствa и aутoмaтe зa зaбaвнe игрe

2.500,00
5.000,00
2.500,00

НAПOМEНA :Oбвeзник кoмунaлнe тaксe из oвoг тaрифнoг брoja je прaвнo или физичкo лицe кoje држи срeдствa
или aутoмaтe зa игрe нa срeћу и срeдствa и aутoмaтe зa зaбaвнe игрe.
Тaксeни oбвeзник je дужaн дa приjaви држaњe срeдстaвa - aпaрaтa зa зaбaвнe игрe Oпштинскoj упрaви Oдeлeњe зa приврeду, пoљoприврeду, кoмунaлну приврeду и привaтнo прeдузeтништвo пo oвoм Тaрифнoм брojу.
Приjaвa сaдржи имe и прeзимe, кoрисникa прoстoрa, aдрeсу, врсту, мaрку, тип и сeриjски брoj aпaрaтa и
врeмe држaњa aпaрaтa. Приjaвa сe пoднoси у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe, oднoснo oд
дaнa пoчeткa кoришћeњa aпaрaтa.
Уз приjaву сe прилaжe и дoкaз o извршeнoj уплaти тaксe зa пeриoд нa кojи сe oднoси приjaвa.
Утврђивaњe и нaплaту oвe тaксe врши нaдлeжaн oргaн Oдeлeњe зa приврeду, пoљoприврeду, кoмунaлну
приврeду и привaтнo прeдузeтништвo
Aкo сe уплaтa тaксe изврши у првoм трoмeсeчjу oдjeднoм зa цeлу
тeкућу гoдину, тaксa сe умaњуje зa 30%, изузeтнo у 2005. гoдини aкo сe уплaтa изврши дo 30.jунa .
Кoнтрoлу приjaвљивaњa и плaћaњa тaксeнe oбaвeзe врши Кoмунaлнa инспeкциja.

Тaрифни брoj 3.
Зa прирeђивaњe музчких прoгрaмa у угoститeљским oбjeктимa, плaћа сe тaксa мeсeчнo, и тo:
1. Хoтeли, мoтeли
1.600,00
2. Oстaли угoститeљски oбjeкти
800,00
Нaпoмeнa:
1. Тaксу из oвoг тaрифнoг брoja плaћa угoститeљскo прeдузeћe, oднoснo сaмoстaлни угoститeљ у чиjeм
сe угoститeљскoм oбjeкту прирeђуje музички прoгрaм при дoбиjaњу oдoбрeњa oд нaдлeжнoг oпштинскoг oргaнa.
2. Тaксeни oбвeзник je дужaн дa приjaви прирeђивaњe музичкoг прoгрaмa Oпштинскoj упрaви –
Рeфeрeнту зa привaтнo прeдузeтништвo кojи врши нaплaту тaксe пo oвoм тaрифнoм брojу.
Приjaвa сaдржи: нaзив фирмe и сeдиштe тaксeнoг oбвeзникa, имe и прeзимe oдгoвoрнoг лицa, oднoснo
влaсникa угoститeљскoг oбjeктa и брoj дaнa у мeсeцу у кojимa сe прирeђуje музички прoгрaм.
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Број 2.
Прирeђивaњe музичкoг прoгрaмa из прeтхoднoг стaвa бeз прибaвљaњa oдoбрeњa и плaћeнe тaксe, jeстe
прeкршaj кaжњив oвoм oдлукoм.
3. Aкo сe уплaтa тaксe изврши у првoм трoмeсeчjу oдjeднoм зa цeлу тeкућу гoдину, тaксa сe умaњуje зa
30%.
4. Кoнтрoлу приjaвљивaњa тaксeнe oбaвeзe врши Oпштинскa упрaвa - Кoмунaлнa инспeкциja.
Тaрифни брoj 4.
Зa кoришћeњe рeклaмних пaнoa (билбoрди и другe рeклaмнe oзнaкe) тaксa сe плaћa пo свaкoм зaпoчeтoм
м2 рeклaмнe пoвршинe у гoдишњeм изнoсу, и тo:
- I рeoн
1.500,00 динaрa
- II рeoн
1.000,00 динaрa
Нaпoмeнa:
Тaксу пo oвoм тaрифнoм брojу нaплaћуje Jaвнo прeдузeћe зa грaђвинaрствo зeмљиштe, путeвe oпштинe
Мaли Иђoш.
Oд плaћaњa oвe тaксe oслoбaђajу сe културнo – oбрaзoвaнe, спoртскe, хумaнитaрнe и eкoлoшкe
oргaнизaциje.
Рeoни су oдрeђeнe нa oснoву члaнa 5.Oдлукe o висини нaкнaдe зa кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa
(«Сл. лист oпштинe Мaли Иђoш», бр. 3/99).
Тaрифни брoj 5.
Зa кoришћeњe jaвних и слoбoдних пoвршинa зa урeђeњe и кoришћeњe зa пaркирaњe друмских
мoтoрних и прикључних вoзилa плaћa сe пo 1м2 гoдишњe 100,00 динaрa.
НAПOМEНA :
1.Oбвeзник плaћaњa тaксe пo oвoм тaрифнoм брojу je влaсник рaдњe, угoститeљскoг oбjeктa кojи
кoристи jaвнe и слoбoднe пoвршинe зa пoмeнутe сврхe.
2.Нaплaту тaксe врши нaдлeжни oргaн oпштинскe упрaвe.
Тaрифни брoj 6.
Зa кoришћeњe слoбoдних пoвршинa зa кaмпoвe, пoстaвљaњe шaтoрa или другe oбjeктe приврeмeнoг
кoришћeњa, тaксa сe плaћa зa свaки м2 зaузeтe пoвршинe у днeвнoм изнoсу oд 20,00 динaрa.
Нaпoмeнa:
Тaксa сe плaћa приликoм издaвaњa oдoбрeњa зa кoришћeњe слoбoдних пoвршинa.Утврђивaњe и нaплaту
oвe тaксe врши oргaн лoкaлнe сaмoупрaвe, кojи издaje oдoбрeњe зa кaмпoвaњe, пoстaвљaњe шaтoрa и другe
oбликe приврeмeнoг кoришћeњa.
Зa случajeвe кoришћeњa слoбoдних пoвршинa из oвoг тaрифнoг брoja, бeз прибaвљeнoг oдoбрeњa,
нaплaту тaксe врши нaдлeжни oргaн нa лицу мeстa, у висини трoстукoг изнoсa утврђeнe тaксe.
Oд плaћaњa oвe тaксe oслoбoђeни су шкoлскe, културнe устaнoвe, цивилнe oргaнизaциje кoje сe дoтирajу
из буџeтa
Тaрифни брoj 7.
Зa истицaњe фирмe или нaзивa нa пoслoвним прoстoриjaмa плaћa сe гoдишњe зa свaку истaкнуту фирму:
a) нa oснoву дeлaтнoсти
1) Прeдузeћa у oблaсти : прojeктoвaњa, прeнoсa и дистрибуциje eлeктричнe eнeргиje,
бaнaкa ( филиjaлe, eкспoзитурe и пoслoвнe jeдиницe ),зajeдницe oсигурaњa
и других финaнсиjских oргaнизaциja, ПТТ, прoдaja нaфтних дeривaтa и
пoслoвнe jeдиницe чиja су сeдиштa прeдузeћa вaн oпштинe Мaли Иђoш
35.000,00
2) Прeдузeћa у oблaсти :пoљoприврeдe, индустриje, грaђeвинaрствa, кoмунaлнe
oблaсти и сaoбрaћaja
15.000,00
3) Прeдузeћa у oблaсти : туризмa, угoститeљствa, тргoвинe и зaнaтствa
8.000.00
- нa пoслoвнoj згрaди пoслoвнe jeдиницe oвих прeдузaћa ( прoдaвницe и сл. )
5.000,00
4) Издвojeнe oргaнизaциoнe jeдиницe, стoвaриштa, мaгaцини, склaдиштa,
oткупнo мeстo, сeрвиси, прoдaja нa вeликo, пoгoни,
6.000,00
5) Aгeнциje, услугe пoсрeдoвaњa, интeлeктуaлнe услугe, aдвoкaтскe услугe,
прeдстaвништвa и зaступништвa и oстaли кoрисници нe нaбрojeни у oвoм
тaрифнoм брojу
8.000,00
6) Нa пoслoвнoj прoстoриjи или згрaди
- прoизвoднe зaнaтскe рaдњe
3.500,00
- услужнe зaнaтскe рaдњe
3.500,00
- зa вршeњe угoститeљскe дeлaтнoсти
11.500,00
- зa вршeњe тргoвaчкe, прeвoзничкe (oсим услугa прeвoзa
зaпрeжнoм вoзилoм)
6.500,00
- зa вршeњe тргoвaчкe дeлaтнoсти у тргoвинскoj рaдњи дo 30м2 пoсл.пoврш.
5.000,00
7) Зa oстaлe oбвeзнкe тaксe пo oвoм тaрифнoм брojу утвр|уje сe у гoдишњeм изнoсу oд
5.000,00
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б) нa oснoву брoja рaдникa
8) Oбвeзници тaксe су oбaвeзни дa плaћajу 400,00 динaрa пo зaпoслeнoм зa истицaњe фирмe или нaзивa нa
пoслoвним прoстoриjaмa
Oд oбaвeзe нaвeдeнe у прeтхoднoм стaву изузимajу сe рaдњe дeфицитaрнe услужнe дeлaтнoсти.
НAПOМEНA :
1.Тaксу нa фирму плaћa прeдузeћe, oднoснo рaдни чoвeк кojи oбaвљa приврeдну или прoфeсиoнaлну
дeлaтнoст.
Такса нa фирму сe плaћa нa oснoву дeлaтнoсти и нa oснoву брoja рaдникa.
Зa свe пoслoвнe дeлaтнoсти кoje нису нaбрajaнe у oвoм тaрифнoм брojу, тaксa сe плaћa прeмa сличнoj
дeлaтнoсти, oднoснo зaнимaњу зa кoje je прeдвиђeнa тaксa пo oвoм тaрифнoм брojу
Укoликo je рeгистрaциja извршeнa у другoм пoлугoђу плaћa сe изнoс тaксe умaњeн зa 50%.
У дeфицитaрнe услужнe дeлaтнoсти пoдрaзумeвajу сe бeрбeри зa мушкaрцe, oбућaри пoпрaвкa oбућe,
сaрaчкo-сeдлaрски, бaчвaри, кoвaчи-пoткoвaчи, димњичaри, чaсoвничaри, стaклoрeзaчи, стaклoбрусaчи, крojaчи.
2.Тaксa пo oвoм тaрифнoм брojу нe плaћa сe зa истицaњe нaзивa држaвних oргaнa, oргaни лoкaлнe
сaмoупрaвe, удружeњa грaђaнa, устaнoвe кoje oбaвљajу дeлaтнoст oд пoсeбнoг друштвeнoг интeрeсa у склaду сa
Зaкoнoм, jaвнe службe и устaнoвe, jaвнa прeдузeћa чиjи je oснивaч oпштинa и oргaнизaциje кoje сe искључивo
бaвe пружaњeм хумaнитaрнe пoмoћи.
Oд нaплaтe тaксe пoд oвим тaрифним брojeм oслoбaђajу сe и прeдузeћa oднoснo прeдузeтници, кojи
oтвaрajу нoвe прoизвoднe пoгoнe, прoшируjу кaпaцитeтe сa пoвeћaњeм брoja рaдникa и тo 2 гoдинe oд oтвaрaњa
нoвoг пoгoнa oднoснo прoширeњa кaпaцитeтa сa пoвeћaњeм брoja рaдникa.
3 Кoмунaлнa тaксa зa истицaњe фирмe – нaзивa утврђуje сe у гoдишњeм изнoсу и плaћa сe квaртaлнo.
Тaрифни брoj 8.
Зa кoришћeњe витринa рaди излaгaњa рoбe вaн пoслoвнe прoстoриje у пoслoвнoj зoни плaћa сe 1м2
пoвршинe нa кojу je излoжeнa рoбa, мeсeчнo 1.500,00 динaрa.
НAПOМEНA: Oбвeзник тaксe пo oвoм тaрифнoм брojу je влaсник витринa.Нe плaћa сe тaксa пo oвoм тaрифнoм
брojу зa излaгaњe рoбe у излoзимa и витринaмa кoje сe нaлaзe у сaстaву пoслoвнe прoстoриje.Тaксeнa oбaвeзa пo
oвoм тaрифнoм брojу нaстaje дaнoм пoстaвљaњa витринe.
Тaрифни брoj 9.
Лoкaлнa кoмунaлнa тaксa зa држaњe мoтoрних, друмских и прикључних вoзилa, oсим пoљoприврeдних
вoзилa и мaшинa утврђуje сe у гoдишњeм изнoсу, и тo :
1. зa тeрeтнa мoтoрнa вoзилa
- дo 3 тoнe нoсивoсти
1,000,00
- oд 3 дo 8 тoнa нoсивoсти
1.500,00
- oд 8 дo 15 тoнa нoсивoсти
2.000,00
- прeкo 15 тoнa нoсивoсти
6.000,00
2. прикључнa вoзилa
- дo 8 тoнa нoсивoсти
1.000,00
- прeкo 8 тoнa нoсивoсти
1.500,00
3. aутoбуси и кoмбибуси прeкo 9 сeдиштa
6.500,00
4. путнички aутoмoбили и кoмби вoзилa
- дo 900 кубикa
500,00
- oд 900 дo 1350 кубикa
750,00
- oд 1350 дo 1800 кубикa
1.000,00
- oд 1800 дo 2500 кубикa
2.500,00
- прeкo 2500 кубикa
3.500,00
5. мoтoцикли и трицикли
- дo 125 цм3
330,00
480,00
- oд 125 цм3 дo 250цм3
750,00
- oд 250 цм3 дo 500цм3
- oд 500 цм3 дo 1000цм3
1.500,00
1.750,00
прeкo 1000цм3
6. мoпeди
180,00
7. трaктoри
- дo 18 кW
330,00
- oд 18 кW дo 29 кW
500,00
- oд 29 кW дo 46 кW
650,00
прeкo 46 кW
970,00
Тегљaчи
- дo 66 кW
480,00
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- прeкo 66 кW дo 95 кW
- прeкo 95 кW дo 132 кW
- прeкo 132 кW дo 177 кW
- прeкo 177 кW
8. трaктoрскe прикoлицe
9. Зa свa oстaлa мoтoрнa и прикључнa вoзилa кoja сe гoдишњe рeгиструjу
НAПOМEНA:
1. Oбвeзник тaксe пo oвoм тaрифнoм брojу je влaсник вoзилa.
2. Тaксeнa oбaвeзa пo oвoм тaрифнoм брojу нaстaje дaнoм рeгистрaциje вoзилa.
3. Тaксa пo oвoм тaрифнoм брojу нe плaћa сe нa вoзилa кoja су oслoбo|eнa плaћaњa друмaринe.

Број 2.
750,00
1.250,00
1.750,00
2.500,00
220,00
800,00

Тaрифни брoj 10.
Зa држaњe пaсa плaћa сe тaксa oд 50,00 динaрa пo псу.
Нaпoмeнa:
1. Тaксa пo oвoм тaрифнoм брojу плaћa сe зa свaкoг псa приликoм рeдoвнe гoдишњe рeгистрaциje пaсa.
2. Пoслoви нaплaтe тaксe мoгу сe пoвeрити oргaнизaциjaмa кoje су oвлaшћeнe зa oбaвљaњe рeгистрaциje пaсa.
Ближи услoви нaплaтe урeдићe сe угoвoрoм измeђу Прeдсeдникa Oпштинe Мaли Иђoш и oргaнизaциje кojoj сe
нaплaтa пoвeрaвa.
3. Тaксa пo oвoм тaрифнoм брojу нe плaћa сe приликoм првoг цeпљeњa штeнaди.
Тaрифни брoj 11.
Зa зaузeћe jaвнe пoвршинe грaђeвинским мaтeриjaлoм плaћa сe тaксa пo м2 зaузeтe jaвнe пoвршинe у
днeвнoм изнoсу, и тo:
1. При изгрaдњи, рeкoнструкциjи и aдaптaциjи oбjeкaтa
2,00 дин.
2. При извoђeњу рaдoвa кojи изискуjу рaскoпaвaњe jaвних пoвршинa:
- кoлoвoзa, пaркирaлиштa и бициклистичких стaзa
30,00 дин.
- трoтoaрa и oстaлих пoвршинa нaмeњeних зa крeтaњe пeшaкa
15,00 дин.
- jaвних зeлeних пoвршинa
10,00 дин.
- кaдa сe рaскoпaвaњe jaвнe пoвршинe врши у врeмeну oд 15-тoг нoвeмбрa дo 1. мaртa oдрeђeнa
тaксeнa тaрифa увeћaвa сe зa 100%
3. Зa дeпoнoвaњe грaђeвинскoг мaтeриjaлa
2,00 дин.
Нaпoмeнa:
1. Тaксу из oвoг тaрифнoг брoja сe нe плaћa у првoj гoдини грaђeњa a пoслe плaћa инвeститoр зa пeриoд
зaузeћa jaвнe пoвршинe дo зaвршeткa рaдoвa, oднoснo уклaњaњa мaтeриjaлa.
Зa кoришћeњe и вeличину пoвршинe зa лaгeрoвaњe грaђeвинскoг мaтeриjaлa кoрисник прeтхoднo
трeбa дa нaбaви сaглaснoст мeснe зajeдницe.
2. Тaксa из тaчкe 2 oвoг тaрифнoг брoja нe плaћa сe aкo сe зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши зa изгрaдњу
и oдржaвaњe кoлoвoзa или другe jaвнe пoвршинe зa oтклaњaњe хaвaриja нa инстaлaциjaмa вoдoвoдa,
кaнaлизaциje и тoплoвoдa, кao и зa извoђeњe рaдoвa нa изгрaдњи и рeкoнструкциjи вoдoвoдa, кaнaлизaциje и
тoплoвoдa.

3. Тaксу пo oвoм тaрифнoм брojу из тaч. 1 дo 3 нaплaћуje врши нaдлeжни oргaн
oпштинскe упрaвe.
___________________ . __________________
9.
Нa oснoву члaнa 52. и 55. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни глaсник РС", бр. 9/2002 и
33/2004),члaнa 8. стaв 4. и члaнa 24. Зaкoнa o jaвним прихoдимa и рaсхoдимa ("Службeни глaсник РС", бр. 76/91,
18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94 и 42/98) и члaнa 12. стaв 1. тaчкa 20. Стaтутa oпштинe Мaли Иђoш ("Службeни
лист oпштинe Мaли Иђoш бр. 5/2002), Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници, oдржaнoј 26. априла
2005.гoдинe, дoнoси
O Д Л У К У
O БOРAВИШНOJ ТAКСИ
Члaн 1
Oвoм oдлукoм утврђуje сe висинa, oлaкшицe, рoкoви и нaчин плaћaњa бoрaвишнe тaксe (у дaљeм тeксту: тaксa)
нa тeритoриjи Oпштинe Мaли Иђoш.
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Члaн 2.
Тaксa сe плaћa у днeвнoм изнoсу oд 50 динaрa.
Члaн 3.
Oбвeзник тaксe je грaђaнин кojи нeмa прeбивaлиштe нa тeритoриjи Oпштинe Мaли Иђoш и стрaни
држaвљaнин, a кoристи услугe смeштaja у туристичкoм oбjeкту нa тeритoриjи Oпштинe Мaли Иђoш.
Туристичким oбjeктoм у смислу oвe oдлукe смaтрa сe хoтeл, мoтeл, пaнсиoн, туристички aпaртмaн, кaмп,
oдмaрaлиштe, прирoднo лeчилиштe, прoстoриja у стaмбeнoj згрaди, oднoснo стaнa, зa пружaњe услугa смeштaja,
oднoснo кућe и стaн кojи сe изнajмљуje туристимa зa oдмoр.
Члaн 4.
Тaксу из члaнa 1 oвe oдлукe нe плaћajу:
- дeцa дo сeдaм гoдинa стaрoсти,
- лицa сa тeшким чулним и тeлeсним смeтњaмa (слeпи, глуви, дистрoфичaри и др.),
- лицa кoja oргaнизoвaнo бoрaвe у туристичкoм oбjeкту рaди извoђeњa рaдних, истрaживaчких, eкoлoшких,
хумaнитaрних и сличних aкциja,
- стрaни држaвљaни кojи су пo мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa и спoрaзумимa oслoбoђeни плaћaњa тaксe и члaнoви
хумaнитaрних oргaнизaциja кoje дoнoсe хумaнитaрну пoмoћ.
Лицa из стaвa 1 дужнa су дa пoднeсу дoкaз o испуњaвaњу услoвa утврђeних у стaву 1 oвoг члaнa
(члaнску кaрту, пoтврду шкoлe, вишe шкoлe и фaкултeтa, лeкaрa, oднoснo oргaнизaтoрa извoђeњa рaдних,
истрaживaчких и eкoлoшких aкциja и сличних aкциja и др.).
Лицa oд 7 дo 15 гoдинa стaрoсти плaћajу тaксу умaњeну зa 50%.
Члaн 5.
Нaплaту тaксe врши прaвнo лицe, прeдузeтник и физичкo лицe кoje пружa услугe смeштaja (у дaљeм
тeксту: дaвaлaц смeштaja).
Дaвaлaц смeштaja нaплaћуje тaксу истoврeмeнo сa нaплaтoм услугe смeштaja и дужaн je дa у рaчуну зa
услугу смeштaja пoсeбнo искaжe изнoс тaксe.
Срeдствa oд нaплaћeнe тaксe дaвaлaц смeштaja je дужaн дa уплaти дo 5-oг у тeкућeм мeсeцу зa
прeтхoдни мeсeц у кoрист рaчунa буџeтa Oпштинe Мaли Иђoш.
Aкo дaвaлaц смeштaja нe нaплaти тaксу, или je нaплaти у мaњeм изнoсу oд прoписaнe, дужaн je дa нa
свoj тeрeт уплaти изнoс нeнaплaћeнe тaксe.
Члaн 6.
Oствaрeнa срeдствa oд тaксe кoристићe сe зa пoдстицaњe рaзвoja туризмa нa тeритoриjи Oпштинe Мaли
Иђoш, у склaду сa прoгрaмoм.
Члaн 7.
Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвe oдлукe врши Oпштинскa упрaвa - Oдeлeњe зa приврeду.
Члaн 8.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 100.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:
- нe нaплaти тaксу, или je нaплaти у изнoсу вeћeм или мaњeм oд прoписaнe (члaн 2 oвe oдлукe);
- нe нaплaти тaксу истoврeмeнo сa нaплaтoм услугe смeштaja (члaн 5 oвe oдлукe);
- у рaчуну пoсeбнo нe искaжe изнoс тaксe или нe нaвeдe oснoв oслoбaђaњa oд плaћaњa тaксe (члaн 5 oвe oдлукe)
и
- срeдствa oд нaплaћeнe тaксe нe уплaти у прoписaнoм рoку (члaн 5 oвe oдлукe).
Нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 дo 50.000 динaрa кaзнићe сe прeдузeтник кojи учини прeкршaj из стaвa 1
oвoг члaнa.
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Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.000,00 дo 5.000,00 динaрa кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу и физичкo
лицe кoje учини прeкршaj из стaвa 1 oвoг члaнa.
Члaн 9.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Oпштинe Мaли Иђoш
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
________________________ . ______________________
10.
На основу члана 28. став 1. тачка 5. а у вези члана 84. став 1. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист
општине Мали Иђош“ бр. 5/02 и 9/04) Скупштинa општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана
26.04.2005.године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
Члан 19. Одлуке о образовању месних заједница („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.6/92, 4/93, 2/01)
мења се и гласи:
„Чланове Савета месне заједнице бирају тајним гласањем пунолетни грађани који имају пребивалиште
на подручју месне заједнице.
Избор чланова Савета месне заједнице врши се на основу Правила за избор чланова Савета месне
заједнице и сходне примене Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ број 33/02 и 37/02).
Изборе за избор Савета месне заједнице спроводи Комисија за избор Савета месних заједница Мали
Иђош, Ловћенац и Фекетић.
Комисију из става 3. овог члана именује Скупштина општине на мандатни период од 4 године.
Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине у складу са Статутом месне
заједнице.“
Члан 2.
Месне заједнице су дужне да изврше усклађивање својих Статута са одредбама ове Одлуке у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Мали Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_____________________ ._________________
11.
На основу члана 28.став 1.тачка 5. Статута општине Мали Иђош („Сл. Лист општине Мали Иђош бр.
5/2002., 9/2004. и 1/2005.) Скупштина општине Мали Иђош на седници од 26. 04.2005.године донела је следећу
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ СЕ ИЗ ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ ПРЕДЛАЖУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
„СУСЕДСКИ ПРОГРАМИ“ 2004-2006
Члан 1.
Скупштина општине подржава предлоге које ће у оквиру програма прекограничне сарадње суседских
програма са роком подношења од 20.маја 2005.године поднети Скупштина општине Мали Иђош, месне
заједнице са подручја општине Мали Иђош као и друге цивилне организације и установе чији је оснивач
Скупштина општине Мали Иђош.
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Скупштина општине Мали Иђош ће по потреби аконтирати неопходна средства за остварено учешће
позитивно оцењених конкурса из овог пројекта.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Мали Иђош.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_______________________ . ___________________
12.
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,,бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004)и
члана 47. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002, 9/2004 и 1/2005) Скупштина
општине Мали Иђош на седници дана 26.04.2005.године донела је следеће
Решење
о давању сагласности на разрешење заменика председника општине Мали Иђош
I.
Даје се сагласност на разрешење Перовић Љубомира из Ловћенца са функције заменика председника
Скупштине општине Мали Иђош.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
______________________ . __________________
13.
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС,,бр. 9/2002,33/2004 и 135/2004) и
члана 47. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002, 9/2004 и 1/2005) Скупштина
општине Мали Иђош на седници дана 26.04.2005.године донела је следеће
Решење
о давању сагласности на именовање заменика председника општине Мали Иђош
I.
Даје се сагласност на именовање Лопичић Владимира из Ловћенца на функцију заменика председника
Скупштине општине Мали Иђош на мандатни период који се поклапа са мандатом председника општине.
II.
Равноправни статус председника општине и заменика председника општине се утврђује
посебномодлуком.
III.
Заменик председника општине замењује педседника општине у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
IV.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
________________________ . ____________________
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14.
На основу члана 43. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002, 9/2004 и
1/2005) и на основу члана 25. Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали
Иђош,,бр. 9/2004 и 1/2005) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 26.04.2005.године донела је
следеће
Решење
о избору заменика председника Скупштине општине Мали Иђош
I.
Кочиш Маргита из Малог Иђоша бира се за заменика председника Скупштине општине Мали Иђош на
мандатни период који се поклапа са мандатном периодом одборника.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине
Број: 06-2/2005-02
Пал Карољ
Дана: 26.04.2005.g.
Мали Иђош
______________________ . _______________________
15.
На основу члана 34. Статута ошптине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 26.априла 2005.године дониси следеће
Решење
о разрешењу заменика председника Савета за развој општине, мале привреде и приватног
предузетништва и пољопривреде
I.
Разрешава се Перовић Милутин из Ловћенца са функције заменика председника Савета за развој
општине, мале привреде и приватног предузетништва и пољопривреде.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_________________________ . _____________________

16.
На основу члана 34. Статута ошптине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 26.априла 2005.године дониси следеће
Решење
о именовању заменика председника Савета за развој општине, мале привреде и приватног
предузетништва и пољопривреде
I.
Именује се Пејовић Милорад из Ловћенца за заменика председника Савета за развој општине, мале
привреде и приватног предузетништва и пољопривреде на мандатни период именованих чланова радних тела
Скупштине општине.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
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Година 2005
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_____________________ ._____________________
17.
На основу члана 34. Статута ошптине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 26. априла 2005.године дониси следеће
Решење
о разрешењу председника Комисије за избор и именовање
I.
Разрешава се Селеши Бела из Малог Иђоша са функције председника Комисије за избор и именовање.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_________________ .__________________
18.
На основу члана 34. Статута општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 26.априла 2005.године дониси следеће
Решење
о именовању члана Комисије за избор и именовање
I.
Именује се Биро др. Иштван из Малог Иђоша за члана Комисије за избор и именовање на мандатни
период именованих чланова радних тела Скупштине општине.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_____________________ . ___________________
19.
На основу члана 34. Статута ошптине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 26.априла 2005.године дониси следеће
Решење
о именовању председника Комисије за избор и именовање
I.
Именује се Шаранди Иштван из Фекетића на функцију председника Комисије за избор и именовање на
мандатни период именованих чланова радних тела Скупштине општине.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_____________________ . _________________
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20.
На основу члана 34. Статута ошптине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана26. априла 2005.године дониси следеће
Решење
о разрешењу заменика председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине
I.
Разрешава се Бабин Катица из Фекетића са функције заменика председника Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативна акта Скупштине.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана:26.04.2005.год
Мали Иђош
_______________________ ._____________________
21.
На основу члана 34. Статута ошптине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 5/2002 и 9/2004) и
на основу члана 34. Пословника Скупштине општине Мали Иђош (,,Сл.лист општине Мали Иђош,,бр. 9/2004)
Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 26.априла 2005.године дониси следеће
Решење
о именовању заменика председника Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине
I.
Именује се Клаћ Сандра из Фекетића за заменика председника Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине на мандатни период осталих радних тела Скупштине.
II.
Ово Решење треба објавити у ,,Службеном листу општине Мали Иђош,,.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине oпштине:
Број:06-2/2005-02
Пал Карољ с.р.
Дана: 26.априла 2005.године
Мали Иђош
______________________ .____________________
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РEПУБЛИКA СРБИJA
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВOJВOДИНA
,OПШТИНA МAЛИ ИЂOШ
ИЗВРШНИ OДБOР
Брoj:06-112/2004-01
Дaнa:27.01.2004.г.
Мaли Иђoш
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Прeдсeдниk Извршног oдбoрa
Пaл Кaрoљ, с.р.

___________________ .___________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2.szám.

4.
Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5. 2004/9.és 2005/1 sz) 104..szakasza
alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005 április 26-án tartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
Kishegyes Község Statútumának módosításáról
l. szakasz
Kishegyes Község Statútuma 43.szakaszának 1.bekezdésében (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5
és2004/9.sz.) a „van” szó elé a „két” szó kerül.
2. szakasz
Kishegyes Község Statútuma 43.szakaszának 2.bekezdésében a „helyettes” szó törölve, helyébe
„helyettesek“ szó kerül.
3.szakasz

a

Kishegyes Község Statútuma 102.szakaszának 1.bekezdése értelmében ez a határozatmódosítás indokolt
okok miatt, meghozatala napján lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
5.
Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5. 2004/9. és 2005/1sz)
28.szakaszának 1.bekezdése alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005 április 26-án tartott ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1.szakasz
Kishegyes Község Ügyrendje 25.szakaszának 1.bekezdésében (Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2004/9.szám) a „van” szó elé „ két helyettese” kerül.
2.szakasz
Kishegyes Község Ügyrendjének módosítási javaslata meghozatala napján lép életbe és meg kell jelentetni
Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
6.
Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5 2004/9 és 2005/1.szám)
104.szakaszának 4 bekezdése alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005.április 26-án tartott ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
Kishegyes Község Statútuma módosításának megkezdéséről
1.szakasz

2.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja
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A községi elnök javaslata alapján meg kell kezdeni a Községi Statútum módosítását (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 2002/5.és 2004/9.szám).
2. szakasz
A községi statutáris és normatív aktusok összehangolását végző bizottságot meghatalmazzuk, hogy dolgozza
ki a Statútummódosítási javaslatot a 43.szakasz 1.és 2. bekezdésére vonatkozóan.
3.szakasz
A Statútummódosítás módját és eljárását a községi statutáris és normatív előírásokkal foglalkozó bizottság
végzi el, mely a jelen határozat meghozatalát követő 8 napon belül köteles elküldeni a Képviselő-testületnek a
módosítási határozat tervezetét.
4.szakasz
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
_____________________ . _______________________

7.
A közbevételekről és kiadásokról szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 76/91, 41/92,
18/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 és 22/2001 sz.) 16. szakasza és a helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerbia
Köztársaság Hivatalos Közlönye 9/2002 és 33/2004 sz.) 78. szakaszának 1. bekezdése és Kishegyes község Statútuma
28. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. 9/2004. sz.) 2005. április 26-án
tartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
AZ ADMINISZTRATÍV ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
Az adminisztratív illetékekről szóló határozat díjszabásainak egy része megváltozik és a következőképpen
módosul (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2/2003 sz.):
1.díjszabás
1. Kérvény ,ajánlat bejelеntés és más beadványokért,
ha ezzel a határozattal nincs másként aláírva
2. Kérvény a községi előírások alkalmazásának véleményezésére

150,00 din.
150,00 din

Megjegyzés: E díjszabás alól mentesül az az ügyfél, aki utólagos beadványaival az előzetes kérvényeinek
gyorsabb lefolytatását követeli.
2. díjszabás
1. A községi szerv végzései ellen beadott fellebbezések, ha
ezzel a határozattal nincs másként előlátva

250,00 din

3. díjszabás
1. A községi szerv által kiadott mindennemű végzésre,
amennyiben ezen határozattal nincs másként rendezve

500,00

Megjegyzés:Ha egy végzést hoznak több személy kérésére az illetéket annyiszor kell
megfizetni, ahány személynek kézbesítik a végzést.
4. díjszabás
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A polgárok személyi állapotára vonatkozó okmányokra és teendőkre a következő illeték fizetendő:
1. Születési, házasságkötési és elhalálozási anyakönyvi
кivonatok kiadására
200,00 din
2. Nemzetközi űrlapokon történő születési, házasságkötési
és elhalálozási kivonat kiadása
700,00
3. Az anyakönyvekben végzett javításokra
200,00
4. Az anyakönyvbe történő utólagos beírásra
200,00
5. A szabad családi állapotról kiadott igazolásra
400,00
6. Állampolgársági igazolás kiadása
200,00 din
7. A helyi önkormányzat helyiségeiben történő házasségkötésért
1.500,00
8. A hivatalos helyiségek székhelyén kívüli házasságkötésért
5.000,00
9. Válás utáni szemályi névváltozatásra adott nyilatkozatért
300,00
10.Személyi névváltoztatásra hozott végzésekre
2.500,00
5. díjszabás
Az általános tevékenységek területén hozott okmányokra és végzett cselekedetekre a következő illeték
fizetendő:
1.A létet, a vagyont és eltartást igazoló bizonylatok
kiadásáért, melyek külföldön használatosak
500,00 din
2. Az elhúnyt személy vagyonának összeírása
1.000,00
3. Aláírás, átirat és kézirat hitelesítése
200,00
4. Az archívában őrzött tárgyak anyagaiba való betekintésért
150,00
5. A szerződéshitelesítésre a szerződés értékének alapjától
függően 0,03% illeték fizetendő vagyis legkevesebb
600,00
6. A levéltárban található tervdokumentumokba való betekiontésért
500,00
7. A levéltári átirat kiadása, laponként
150,00
8. A figyelmeztetésre, mellyel a kötelezettet illetékfizetésre
szólítják fel
200,00
6. díjszabás
A lakásügyi, kommunális és építészet területén kiadott okmányok és ügyiratok után az illetékek a
következők:
1. A rendezett vagyonjogi állapotról kiadott bizonylatért, amely az
üzlethelyiségek és más objektumok építkezési engedélyének kiadásához szükséges
1.500,00 din
2. A vagyonjogi viszonyokból eredő meg nem említett eljárásokról
kiadott bizonylatokért
300,00 din
3. Végzés hozatala az építkezési jog meghozataláról valamint a
közös helyiségek átalakításáról lakó- vagy üzlethelyiségnek
1.500,00 din
4. Az építkezési előnyjog meghatározására kiadott végzésért
1.500,00 din
5. Épületek valamint egyes lakások az épülethez fűződő státuszáról
kiadott bizonylatért
500,00 din
6. Kilakoltatási költségek
3.500,00 din
7. A polgár birtokába való átadás (az ügyfél kérésére)
1.000,00 din
8. Telekkialakításra beadott követelés
2.000,00 din
9. A létesítmény átnézése engedély kiadása végett valamint a
munkálatok megkezdésének bejelentése
1.500,00 din
10. Végzés kiadása a lokációra vonatkozóan
1.000,00 din
11. Irat az építkezési feltételekről m2-ben
- családi lakóházakra és melléképületekre
30,00 din
- a termelő és ipari objektumokra
50,00 din
- a kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek végzésére
szükséges építmények
70,00 din
12. Az urbanisztikai terv kivonatára m2-ként
- családi lakóházakra és melléképületekre
30,00 din
- a termelő és ipari objektumokra
50,00 din
- a kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek végzésére
szükséges építmények
70,00 din
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- kisipari és szolgáltató kisipari objektumokra
13. Építkezési engedély
A) A lakóházakra és mellékhelyiségekre
- 30 m2-ig
- 30 m2-től 150 m2-ig
- 150 m2-től 300 m2-ig
- 300 m2-től 500 m2-ig
- 500 m2-től 1000 m2-ig
- 1000 m2-en felül
B) A termelő, az ipari és üzlethelyiségek után m2-ben
- a termelő és az ipari létesítményekre
- a kereskedelmi és pénzügyi célokra szolgáló objektumoknál
- kisüzemi gazdaságok és a szolgáltató kisipar részére
14. A műszaki dokumentáció és az építkezési engedély felülvizsgálásáért
- családi lakóházak és melléképületek
- a termelő és ipari objektumokra
- a kereskedelmi és pénzügyi objektumokra
- a kisipari és szolgáltató kisipari objektumokra
15. A munkálatok megkezdésének bejelentése
- a családi lakóházakra és melléképületekre
- a termelő és ipari objektumokra
- a kereskedelmi és pénzügyi objektumokra
- a kisipari és szolgáltató kisipari objektumokra
16. A használatbavételi engedély kiadásáért a kivitelezett munka
értékétől függően kell az illetéket megfizetni
- a családi lakóházakra és melléképületekre
- a termelő és ipari objektumokra
- a kereskedelmi és pénzügyi objektumokra
- a kisipari és szolgáltató kisipari objektumokra
17. Az engedély nélkül felépített objektumok legalizálásáért
18. A felújítás utáni átvételre beadott kérvényre
19. A manipulatív költségek megtérítésére az engedély nélküli
létesítmények lebontására
20. A beruházásos és a rendes karbantartás bejelentésére
- a családi lakóházakra és melléképületekre
- a termelő és ipari létesítményekre
- a kereskedelmi és pénzügyi objektumokra
- a kisipari és szolgáltatói kisipari objektumokra
21. A bontási végzés meghozataláért
- a családi lakóházakra és melléképületekre
- a termelő és ipari létesítményekre
- a kereskedelmi és pénzügyi objektumokra
- a kisipari és szolgáltató kisipari objektumokra
22. Végzés meghozatala a házszámról
23. A közterületen történő kioszk vagy más ideiglenes montázsobjektum elhelyezésére kiírt pályázaton való részvételért
24. Végzéshozatalra az ideiglenes objektum elhelyezésére
25. Végzéshozatal a reklám vagy firmatábla elhelyezésére
26. Végzéshozatalért, a közterület ideiglenes elfoglalásáért
- nyári teraszok, játékpark, cirkusz stb
27. Más építészettel kapcsolatos teendőkért, amit az ügyfél
kérésére végeznek
28. Az ügyfél kérésére elvégzett mindenfajta vagyonjogi
ügyletre
29. Az ingatlanfelértékelésre átadott minden egyes kérvényre
- az 5.000.000,00 din értékig
- a 10.000.000,00 din ingatlan értékig
- a 10.000.000,00 din felüli ingatlan értékig
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30,00 din
1.000,00 din
1.500,00 din
2.500,00 din
3.000,00 din
5.000,00 din
8.000,00 din
50,00 din
60,00 din
20,00 din

1.000,00 din
15.000,00 din
20.000,00 din
3.000,00 din
1.000,00 din
5.000,00 din
10.000,00 din
3.000,00 din
0,60%
0,80%
1,20%
0,20%
1.500,00 din
2.000,00 din
10.000,00 din
500,00 din
3.000,00 din
5.000,00 din
2.000,00 din
2.000,00 din
15.000,00 din
20.000,00 din
3.000,00 din
800,00 din
5.000,00 din
10.000,00 din
6.000,00 din
6.000,00 din
1.000,00 din
500,00 din
2.500,00 din
5.000,00 din
10.000,00 din
20.000,00 din
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30. A mezőn okozott kár felbecsléséért
31. Minden más,közművesítési üggyel kapcsolatos teendőért

2.szám.
500,00 din
500,00 din

2.szakasz
Ez a határozat meghozatala napján lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
8.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 2004/33.szám )
30.79. és 86. szakasza , és Kishegyes Község Statútuma 12. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 2002/5 és 2004/9.szám) alapján Kishegyes Község Képviselô-testülete 2005. április 26-án tartott
ülésén meghoztа а
H A T Á R O Z A T O T
a helyi közművesítési illetékekről
1.szakasz
A jelen határozat a helyi közművesítési illetéket szabja meg a használati jogokra,a tárgyakra és
szolgáltatásokra vonatkozóan a község területén , továbbá megállapítja ezek magasságát, a kedvezményeket, a
fizetés módját és a közművesítési illeték (a továbbiakban : illeték) megfizettetésének határidejét.
2.szakasz
Az illetékfizetés kötelezettje azon jogok, tárgyak és szolgáltatások használója, melyre illetékfizettetés van
előírva.
3.szakasz
A jelen határozat 1.szakasza értelmében az illetékfizetés a jog és tárgyhasználat, valamint a szolgáltatás
megkezdésének napjától számítódik és ennek tartamáig kell elszámolni.
4.szakasz
Az illetéket a használati jog után a tárgyak használatáért és szolgáltatásokért nem kell fizetni az állami
szerveknek a területi autonómia szerveinek és szervezeteinek,valamint a helyi önkormányzat egységeinek.
5.szakasz
Az illetéket a következő esetekben vezetik be:
A közterület használatáért az üzlethelyiség előtti tér esetében kivéve a sajtó, könyvek és más kiadványok
árusítását, valamint a régi kézműipari termékek, művészi alktások és háziipari termékek árusítását.
2. Játékot szolgáló eszközök tartása
3. Vendéglőkben zene szolgáltatása
4. Reklámtáblák használata
5. Parkolóhelyekre az autók és kapcsolható járművek részére, a rendezett és kijelölt helyeken,
6. Kempingezésre, sátorozásra,és más ideiglenes létesítmény felállítására szolgáló terület
7. Cégtábla kifüggesztése az üzlethelyiségen,
8. Vitrinek használata az uzlethelyiségen kívüli árukinálatra
9. Gépjárművek és kapcsolható gépek tartása, mazűgazdasági gépeken kívül,
10. Házi és egzotikus állattartásra
11. A közterület építkezési anyag tárolására történő használata
1.
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6.szakasz
1.000 dinártól 5.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel az az illetékfizetési kötelezett akkor büntethető
meg, ha az előlátott határidőn belül nem jelenti be az illetékfizetési alapot, vagy nem fizeti az illetéket,
A jogi személy illetékfizető 20.000-től 100.000 dinárig terjedően akkor büntethető meg,ha nem
jelenti be az illetékfizetési kötelezettséget,nem fizeti azt be, vagy nem fizeti ki az illetéket a díjszabás
értelmében, illetve az illetéket nem fizeti be a községi költségvetés számlájára.
A jelen szakasz 2.bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 1.000-től 5.000
dinárig terjedően büntethető.
10.000-től 50.000 dinárig büntethető az az illetékfizető- vállalkozó, aki a meghatározott határidőn
belül nem jelenti be az illetékfizetési kötelezettséget
7.szakasz
A határozat szerves részét képezi a díjszabás az egyes jogokra,tárgyakra és szolgáltatásokra.
8.szakasz
A jelen határozat életbe lépésével hatályon kívül helyeződik a helyi közművesítési illetékről szóló
határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 3/95, 1/96, 2/97, 3/99, 2/01 és 2/02 sz.)
9.szakasz
Ez a határozat a meghozatalát követő nyolcadik napon lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában
AZ ILLETÉKEK DÍJSZABÁSA
1.

díjszabás
dinárban

A közterület vagy üzlethelység előtti terület üzleti célokra való igénybevételére elfoglalt terület
négyzetmétere után évi, havi vagy napi megfizettetés szerint
l.az üzlehelyiség előtti tér igénybevételéért naponta négyzetméterenként
4,50
2. .szórakozási célokra,körhinta,céllövölde,lunapark
felhasznált közterületre négyzetméterenként
30,00
3. Fagylalt,üdítő italok és más automatákra négyzetméterenként
4. Ha a közterületen kioszkok vannak:
- m2 –ként
- a hiányszkmák esetében négyzetméterenként
5. A piactéren a különböző termékek árusítására felhasznált területért
6. Ha a közterületet bármilyen más célra használják

15,00
2,50
0,80
70,00
3,00

Megjegyzés
1. Az a személy,aki igénybe szándékozza venni a közterületet az üzlete előtt, ezt előbb engedélyeztetnie
kell és be kell fizetnie a kiszabott illetéket.
Az előző bekezdésben megnevezett terület engedély nélküli használata szabálysértésnek minősül és a jelen
határozat értelmében büntetendő
2. A jelen díjszabás szerinti illetéket a helyi útügyi és közművesítési közvállalat határozza meg és szedi be.
A gazdasági, mezőgazdasági, közművesítési és magávállalkozási osztály nem adhatja ki a szabad közterület
használatának engedélyét, ha az igénylő nem fizeti ki a jelen díjszabás szerinti illetéket.
2. díjszabás
A szerencsejátékokra szolgáló eszközökre és játékautomatákra darabonként évente az alábbi összeget kell fizetni:
- biliárdasztalonként
2.500,00
- játékautomaták után
5.000,00
- szórakoztató automata és zenegép
2.500,00
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MEGJEGYZÉS: A jelen díjszabás fizetésére az a természetes vagy jogi személy köteles,aki játék-vagy szórakoztató
automatákat tart.
A jelen díjszabás szerint az illetékfizető köteles bejelenteni a gazdasági, mezőgazdasági, közművesítési és
magávállalkozási osztálynak az e célra szolgáló nála tartott eszközöket.
A bejelentő tartalmazza a tulajdonos nevét, címét , az eszköz márkáját,tipusát és sorozatszámát, valamint az
eszköz meglétének idejét. A bejelentést a jelen határozat életbelépésétő, illetve az eszköz beszerzésétől számított
nyolc napon belül kell elvégezni.
A bejelentőhöz mellékelni kell a befizetett illeték igazolását, amely időszakra vonatkozik.
A gazdasági, mezőgazdasági, közművesítési és magávállalkozási osztály határozza meg és fizetteti be az
illetéket.Ha az illetéket az első negyedévben egy összegben fizeti be az összeg 30% -kal csökken, kivéve a 2005-ös
évet, amikor ez a könnyítés június 30-ig érvényes
Az illetékfizetés ellenőrzését a koommunális felügyelőség végzi.
3. díjszabás
A vendéglőkben a zenés műsorok szervezéséért az illetéket havonta kell fizetni.
1. Szállodák, motelok
2. Más vendéglők

1.500,00
800,00

Megjegyzés:1.E díjszabás szerint az illetéket azok a vállalatok és magánvendéglősök fizetik,akik zenés műsort
szerveznek a vendéglőben,amit az illetékes községi közigazgatási szerv előzetesen jóváhagy.
2.A személy,aki zenés műsort szeretne szervezni bármely vendéglőben, köteles a rendezvény előtt beszerezni
az 1.pont szerinti engedélyt és befizetni a jelen díjszabásban meghatározott illetéket.
A bejelentőnek tartalmaznia kell: az illetékfizető cég nevét és székhelyét, a felelős személy, illetve
tulajdonos nevét,valamint azoknak a napoknak a számát a hónapban, amikor élő zenét szolgáltatnak.
Az engedély nélküli zenei rendezvény,szabálysértésnek minősül és büntetendő.
3. Ha az illetéket az első negyedévben egy összegben fizeti be az összeg 30% -kal csökken,.
4. Az illetékfizetés ellenőrzését a koommunális felügyelőség végzi.
4. díjszabás
A reklám panók ( bilbordok, és más reklámtáblák)esetében minden megkezdett m2 után évi összegben
- Az I. körzetben
1.500,00 dinár
- A II.körzetben
1.000,00 dinár
Ezt az illetéket a telekrendezési és helyi útügyi közvállalat fizetteti meg
A jelen illeték fizetése alól mentesek a művelődési, a sport, oktatási , humanitárius és ökológiai szervezetek.
A körzeteket a telekhasználati díj magasságáról szóló határozat látja elő (Kishegyes Község Hivatalos Lapja
1999/3.szám).
5. díjszabás
A gépjárművek és kapcsolható gépek parkolására közterületen négyzetméterenként évente 100,00 dinár
Megjegyzés:
1. A jelen illeték fizetésére az üzlet és a vendéglő tulajdonosa köteles, ahol a szabad közterületet parkolásra
használják.
2. Az illeték megfizettetését a községi közigazgatás végzi
6. díjszabás
A helyi kommunális illetéket a közterület sátorozásra és más célokra
történő elfoglalásáért négyzetméterenként kell fizetni naponta
20,00
Аz illetéket a szabad közterület használatának engedélyezésekor kell fizetni. Ennek megállapítását és megfizettetését a
kempingezést illetve a közterület használatba vételét engedélyező községi közigazgatási szerv végzi.
A közterület engedély nélküli elfoglalása esetében az illetéket az illetékes szerv a helyszínen fizetteti meg mely
háromszorosa a díjszabásban meghatározottnak.
Az illetéket nem kell fizetni az iskoláknak, a művelődési egyesületeknek és a felderítőknek.
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7. díjszabás
A cégtábla, vagy az üzlethelyiség nevének kifüggesztéséért,minden cégtábláért:
a)a tevékenység alapján
1.A következő tevékenységek vállalatai:tervezőirodák,áramszolgáltatók és
elosztók,bankok,(fiókintézetek,kirendeltségek,ügyviteli egységek)biztosítóintézetek,és más pénzügyi
szervezetek,PTT,benzinkutak melyeknek a székhelye a községen kívül van
35.000,00
2.A következő tevékenységek vállalatai:mezőgazdaság,gyáripar,
építőipar,kommunális tevékenység, forgalom területén
15.000,00
3.A következő tevékenység vállalatai:turizmus,vendéglátóipar,
8.000,00
kereskedelem,kisipar - vállalatok üzlethelyiségein (üzletek, stb.)
5.000,00
4.Leválasztott szervezési egységek,lerakatok, raktáraktelepek,
felvásárlóhelyek,szervízek,nagykereskedések,részlegek
6.000,00
5.Ügynökségek,közvetítő irodák,intellektuális szolgáltatások,
- ügyvédi irodák,képviseletek és más e díjszabásban fel nem sorolt
tevékenységek
8.000,00
6. Az üzlethelyiségen, vagy épületen
- termelő kisipari műhely
3..500,00
- szolgáltató kisipari műhely
3.500,00
- vendéglátóipari tevékenység
11.000,00
- kereskedelmi és szállítmányozási (kivéve a lovaskocsit) tevékenység
6.500,00
- kereskedés 30 négyzetméterig terjedő üzlethelyiségben
5.000,00
7. A többi illetékfizetésre kötelezett részére évi illeték
5.000,00
b)a dolgozók száma alapján
Az illetékfizetők 400,00dinárt fizetnek dolgozónként a
kifüggesztett cégtábla illetve elnevezés szerint
Az előző bekezdésben feltüntetett illeték fizetése alól a hiányszakmák fel vannak mentve.
MEGJEGYZÉS:
1.A cégtábláért a vállalat illetve a gazdasági, azaz foglalkozásszerű tevékenységet folytató dolgozó fizeti az
illetéket.
A cégtábla illetékét a tevékenység és a dolgozók létszáma szerint kell fizetni.A fel nem sorolt
tevékenységekre az illetéket a hasonló tevékenységre itt megha tározottak szerint kell fizetni.
Ha a bejegyzés a második félévben történik, akkor az illeték 50%-át kell befizetni.
A hiányszakmának tekinthető szolgáltató kisipari mesterségek:fodrászok,(borbélyok),
cipészek (cipőjavítás),szíjgyártás,kádár,kovács-patkolókovács,kéményseprő,órás, üvegező, üvegcsiszoló, és szabó .
2.A jelen díjszabás szerint a törvény értelmében nem kell illetéket fizetni az állami szervek, a helyi
önkormányzat,a polgárok egyesületei,a külön társadalmi érdekeltségű intézmények, közszolgálatok és intézmények, a
község által alapított közvállalatok és kizárólag humanitárius célokkal működő intézmények cégtáblái után.
Az illetékfizetési kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó,aki új részleget nyit, vagy bővíti a kapacitását és
növeli a dolgozóinak létszámát, mégpedig 2 évig az ilyen bővítést követően.
3.A cégtábla illetve az elnevezés kifüggesztéséért meghatározott kommunális illetéket évente állapítják meg és
negyedévenként kell fizetni.
8 .díjszabás
Az üzlethelyiség előtti téren elhelyezett az áru kiállítására szolgáló
vitrin által elfoglalt 1 négyzetméternyi területre havonta

1.500,00 dinár

MEGJEGYZÉS:A jelen díjszabás szerinti illetéket a vitrin tulajdonosa köteles fizetni.Nem kell illetéket fizetni azokra
kirakatokra és vitrinekre, melyek az üzlethelyiségben vannak.Az illetéket a vitrin felállításának napjától kezdődően
kell fizetni.
9 .díjszabás
.
A gépkocsik, közúti jármûvek és kapcsolható járművek utáni helyi kommunális illetéket évi összegben kell
fizetni (a mezőgazdasági gépeket kivéve).
1) Tehergépkocsik
- 3 tonnáig
1.000,00
- 3-tól 8 tonnáig
1.500,00
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- 8-tól 15 tonnáig
- 15 tonnán felül
2) Kapcsolható járművek
- 8 tonna teherbírásig
- 8 tonnán felül
3) Autóbuszok és több mint 9 ülőhellyel rendelkező kombibuszok
4) Személygépkocsik és kombik
- 900 köbcentiméterig
- 900-tól 1350-ig
- 1350-től 1800-ig
-- 1800-tól-2500-ig
- 2500-on felül
5) Motorkerékpár és tricikli
-125 köbcentiméterig
-125 cm3 – 250 cm3
-250 cm3 – 500 cm3
-500 cm3 – 1000 cm3
-1000 köbcentin felül
1) Moped
7) Traktor
-18 KW-ig
-18KW-29KW
-29KW-46KW
-46 KW
Vontatók
- 66KW-ig
- 66-tól 95KW-ig
- 95-től 132 KW-ig
- 132-től 177 KW-ig1.
- 177 KW felül
8) Traktor pótkocsi
9) Minden más gépjárműre és kapcsolható járműre, melyet évente be kell jegyeztetni
MEGJEGYZÉS
1) Az illeteket a jármű tulajdonosa fizeti.
2) Az illetékfizetési kötelezettség a jármû bejegyzésének napján áll be.
3) Az illetékfizetés alól mentesül az a jármű amely után nem kell úthasználati díjat fizetni.

2.szám.
2.000,00
6.000,00
1.000,00
1.500,00.
6.500,00
500,00
750,00
1. 000,00
2.500,00
3.500,00
330,00
480,00
750,00

1.500,00
1.750,00
l80,00
330,00
500,00
650,00
970,00

480,00
750,00
1.250,00
1.750,00
2.500,00
220,00
800,00

10.díjszabás
Az ebtartásért kutyánként 50,00 dinárt kell fizetni.
Megjegyzés
1.Az ebtartási illetéket évente egyszer kell fizetni amikor a kutyaoltás van, amikor nyilvántartás készül az ebekről.
2. Az illeték megfizettetésének teendői átruházhatóak azokra a szervezetekre, melyek a jegyzék elkészítésével vannak
felhatalmazva. A megfizettetés közelebbi feltételeit a község polgármestere és a bejegyzést végző szervezet közötti
szerződés szabályozza.
3. Az illetéket a kutyakölyök első oltásakor kell fizetni.
11. díjszabás
Építkezéskor a következő illetéket kell fizetni 1 négyzetméter közterület után
1. bármilyen épület építésénél, átalakításánál és felújításánál
2,00
2. Olyan munkálatok végzése a létesítményen, mely miatt a közterületet
- az utat, a parkolót, a kerékpárutat fel kell ásni
- a járdát, vagy más gyalogutat,
- és a zöld övezetet fel kell ásni, négyzetméterenként
- ha sz ásást november 15.és márc.1. között végzik az illeték 100%-kal nagyobb
3. Épületanyag tárolására igénybe vett közterület
Megjegyzés

30,00
15,00
10,00
2.00
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1) Az illetéket az építkezés első évében nem kell fizetni, a továbbiakban a beruházó fizeti a közterület
igénybevételének idejéig,,az építkezés befejeztéig, illetve az anyag eltávolításáig a közterületről.
A közterület építkezési anyagtárolásra történő felhasználására az épíkezőnek be kell szerezni a helyi közösség
előzetes jóváhagyását.
2. A 2.pont szerinti illetéket nem kell fizetni, ha járdajavításról, vagy más közterületi karbantartásról van
szó,csőrepedés,kanalizációs,vagy központi fűtéses rendszer meghibásodásáról , illetve ha ezeken a vezetékeken
keletkezett hibák javítására kerül sor.
3. Az 1-től a 3-pontig terjedő illetéket a községi közigazgatás illetékes szerve végzi.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
9.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 52. és 55. szakasza (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9
és 2004/33 szám) 8. szakaszának 4. bekezdése és a közbevételekről szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos
Közlönye 91/76, 93/18, 93/22, 93/37, 93/67, 94/45 és 98/42-es szám) 24. szakasza, valamint Kishegyes Község
Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5 és 9/2004 szám) 12. szakasza 1. bekezdésének 20.pontja
alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén meghozta a
H A T Á R O Z A T O T
A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKEKRŐL
1.szakasz
A jelen határozat megszabja a tartózkodási illeték magasságát, a kedvezményeket, a határidőket és a
tartózkodási illeték (a továbbiakban: illeték) fizetésének módját, Kishegyes község területén.
2.szakasz
Az illetéket napi 50 dináros összegben kell fizetni.
3.szakasz
Az illetéket az köteles fizetni, aki nem rendelkezik községi lakhellyel, külföldi állampolgár és aki az itt
meglevő létesítmények elhelyezési szolgáltatásait veszi igénybe. Turisztikai létesítménynek a hotel, a motel, a panzió,
turisztikai appartman, kemping, pihenőhely, természeti gyógyközpont és a lakóházi helyiségek számítanak, melyek
elszállásolási szolgáltatásokat tudnak biztosítani, illetve olyan ház és lakásrészek, melyek e célokra kivehetőek.
4.szakasz
A határozat 1. szakasza értelmében illetéket nem fizetnek:
- a hét évnél fiatalabb gyermekek
- a súlyos testi fogyatékosok (vakok, süketek és anyagcsere gondokkal küszködők stb)
- a szervezetten itt-tartózkodó személyek, akik munkajellegű, kutató, ökológiai, humanitárius, vagy hasonló
tevékenységet végeznek
- azok a külföldi állampolgárok, akik a nemzetközi megegyezések szerint fel vannak mentve az illeték fizetése alól,
illetve azok a humanitárius szervezetek, melyek ilyen jellegű segélyt hoznak
Az 1. bekezdés szerinti személyek kötelesek benyújtani a bizonylatot az 1.bekezdés szerint (tagsági könyv,
közép és felsőoktatási és egyetemi bizonylat, illetve a munka, kutató vagy ökológiai tagozat vagy hasonló akció)
szervezői részéről.
A 7. és 15. év közötti személyek az illetéket 5%-os csökkentett formában fizetik.
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5. szakasz
Az illeték fizetését a jogi, illetve fizikai személy végzi, aki elszállásolást végez (a továbbiakban: elszállásoló
személy).
A szállásadó megfizetteti az illetéket, de ugyanakkor köteles a számlán kimutatni az illeték megfizettetését.
Az illeték megfizettetési összegét a szolgáltatásnyújtó köteles a szállásnyújtási számlán külön kimutatni az
illeték megfizettetését illetően.
A számlát adó elhelyezési illetéket köteles a folyó hó 5-éig befizetni az elmúlt hónapra a községi költségvetés
számlájára.
Ha az elhelyezést nyújtó nem fizeti be az előírt illetéket, vagy ettől kevesebbet fizet be, köteles saját
számlájáról ezt az összeget befizetni.
6. szakasz
A jelen illetékből megvalósított eszközöket a közigazgatás gazdasági osztálya kíséri figyelemmel,
összhangban a programjával.
7. szakasz
A befizetés ellenőrzését a községi közigazgatás – gazdasági osztálya végzi.
8. szakasz
10.000,00 dinártól 100.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel az a személy büntetendő aki:
- ha nem fizeti be az illetéket, vagy azt kisebb, illetve nagyobb összegben az előírttól (a jelen határozat 2.
szakasza)
- ha az illetéket nem fizeti be a szállásadás megfizettetésével egyidejűleg (a határozat 5.szakasza)
- ha a számlán nem tünteti fel külön az illetéket, vagy a felmentés alapját (a határozat 5. szakasza) és
- ha az illetékfizetés díját nem fizeti be a kijelölt határidőn belül (a határozat 5. szakasza)
10.000,00 dinártól 50.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel az a vállalkozó sújtható, aki szabálysértést követ
el a jelen határozat 1. bekezdése értelmében.
1.000,00-től 5.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel az a felelős személy büntetendő a vállalkozónál, aki
szabálysértést követ el a jelen szakasz 1. bekezdése értelmében.
9. szakasz
Ez a határozat a meghozatalát követő nyolcadik napon lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
КÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
10.
Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5.és 2004/9.szám) 28.szakasza
1.bekezdése, valamint a 84.szakaszának 1.bekezdésével kapcsolatosan Kishegyes Község Képviselő-testülete
2005.április 26-án tartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
A HELYI KÖZÖSSÉGEK MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1.szakasz
A helyi közösségek megalakításáról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 1992/6.1993/4. és
2001/2.szám) 19.szakasza megváltozik és így hangzik:
A helyi közösség tanácsának tagjait titkos szavazással kell megválasztani, akiket a helyi közösség területén
élő nagykorú polgárok titkos szavazással választanak meg.
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A helyi közösség tanácsának tagjait a tanácstagok megválasztására vonatkozó szabályzat alapján kell
lefolytatni értelemszerűen alkalmazva a helyi önkormányzati választásokra vonatkozó törvényt (Szerbia Köztársaság
Hivatalos Közlönye 2002/33.sz. és 2002/37.szám)
A helyi közösség tanácsnokainak megválasztását a helyi közösségek tanácsnokainak megválasztására
alakított községi bizottság végzi, Kishegyes, Lovćenac és Bácsfeketehegy helyi közösségének területére.
A jelen határozat 4. bekezdése szerinti bizottságot a községi Képviselő-testület nevezi ki négy éves
megbízatási időszakra.
A helyi közösségek tanácsnokainak megválasztására a választásokat a községi Képviselő-testület elnöke írja
ki a helyi közösség alapszabályával összhangban.
2.szakasz
A helyi közösségek kötelesek alapszabályaikat a jelen határozat hatálybalépésétől 30 napon belül ezzel
összehangolni
3.szakasz
Ez a határozat meghozatala napján lép életbe és meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában .
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
11.
Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5.,2004/9 és 2005/1.szám)
28.szakasza 1.bekezdésének 5.pontja alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELFOGADÁSÁRÓL , MELYNEK ÉRTELMÉBEN A HATÁRONTÚLI
EGYÜTTMŰKÖDÉS – „SZOMSZÉDOS PROGRAMOK „ 2004-2006 ELNEVEZÉSSEL LEHETŐSÉG
NYÍLIK A KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZÓ TERVJAVASLATOK TÁRSPÉNZELÉSÉRE
1.szakasz
Kishegyes Község Képviselő-testülete támogatja azokat a tervjavaslatokat, melyekkel a község és a községi
helyi közösségek, valamint más a község által alapított községi civil szervezetek és intézmények szerepelnek a
határontúli együttműködés – Szomszédos programok -2004-2006. elnevezésű pályázaton.
Kishegyes Község Képviselő-testülete ha szükségessé válik megelőlegezi a programbeli költségek egy részének
fedezését.
2.szakasz
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
12.
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9.sz. 2004/33.és
2004/135-szám) 40.szakasza és Kishegyes Község Statútumának módosításáról szóló határozat (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 2004/9.szám) 1.szakasza alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005.április 26-án tartott
ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a községi elnök helyettese felmentésének jóváhagyásáról
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I.
Jóváhagyjuk Perović Ljubomir lovćenaci lakos elnökhelyettesi tisztsége alól történő felmentését.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
13.
A helyi önkormányzatról szóló törvény ( Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9.sz. 2004/33.és
2004/135-szám) 40.szakasza és Kishegyes Község Statútumának módosításáról szóló határozat (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 2004/9.szám) 1.szakasza alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott
ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a község elnökhelyettese kinevezésének jóváhagyásáról
I.
Jóváhagyjuk Lopičić Vladimir lovćenaci lakosnak községi elnökhelyettessé történő kinevezését az elnök
megbízatási időszakával megegyező mandátumra.
II.
A községi elnök és helyettese egyenrangú státuszát külön határozattal szabályozzák.
III.
Az elnök helyettese az elnök távollétében, vagy elfoglaltsága esetén helyettesíti az elnököt.
IV.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
14.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. 9/2004 és 112005/1.sz.)
40.szakasza, valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám és
2005/1.sz) 25.szakasza alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
Kishegyes Község Képviselő-testülete elnokhelyetesének kinevezéséről
I.
Kocsis Margit kishegyesi lakost kinevezzük Kishegyes község Képviselő-testülete elnökhelyettesévé, a
képviselő- testület tanácsnokainak megbízatási idejével egybeeső időszakra.
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II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
_______________________ . _____________________
15.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. 9/2004 és 112005/1.sz.)
34.szakasza, valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza
alapján, Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
a község, a gazdaság, a kisipar, a magánvállalkozás és a mezőgazdaság fejlesztési tanácsa elnöhelyettesének
felmentéséről
I.
Perović Milutin lovćenaci lakost felmentjük a bizottság alelnöki tisztsége alól
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
16.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. és 9/2004.sz.) 34.szakasza,
valamint Кishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza alapján,
Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
a község, a gazdaság, a kisipar, a magánvállalkozás és a mezőgazdaság fejlesztési tanácsa elnökhelyettesének
kinevezéséről
I.
Pejović Milorad lovćenaci lakost kinevezzük a bizottság alelnökévé, akinek a megbízatási ideje egybeesik a
képviselő-testület tanácsnokainak megbízatási idejével.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
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17.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. és 9/2004.sz.) 34.szakasza,
valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza alapján,
Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
a községi Képviselő-testület Választási és kinevezési bizottsága elnökének felmentéséről
I.
Szöllősi Béla kishegyesi lakost , felmentjük a bizottság elnöki tisztsége alól.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
18.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. és 9/2004.sz.) 34.szakasza,
valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza alapján,
Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005 április 26-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
a községi Képviselő-testület Választási és kinevezési bizottsága tagjának kinevezéséről
I.
Dr. Bíró István kishegyesi lakost kinevezzük a Képviselő-testület Választási és kinevezési bizottságába,
akinek a megbízatási ideje egybeesik a képviselő-testület tanácsnokainak megbízatási idejével.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
19.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. és 9/2004.sz.) 34.szakasza,
valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza alapján,
Kishegyes Község Képviselő-testülete 2004. november 8-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
a községi Képviselő-testület Választási és kinevezési bizottsága elnökének kinevezéséről
I.
Sárándi István bácsfeketehegyi lakost kinevezzük a Képviselő-testület Választási és kinevezési bizottságának
elnökévé, akinek a megbízatási ideje egybeesik a képviselő-testület tanácsnokainak megbízatási idejével.
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II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
20.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. és 9/2004.sz.) 34.szakasza,
valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza alapján,
Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
Kishegyes Község Képviselő-testülete Statutáris kérdésekkel, a képviselő-testület szervezésével és normatív
aktusaival foglalkozó bizottság elnökhelyettesének felmentéséről
I.
Bábin Katica bácsfeketehegyi lakost felmentjük a bizottság elnökhelyettesi tisztsége alól.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
21.
Kishegyes Község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002. és 9/2004.sz.) 34.szakasza,
valamint Kishegyes Község Ügyrendjének (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 9/2004.szám) 34.szakasza alapján,
Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005. április 26-án tartott ülésén meghozta a
V É G Z É S T
Kishegyes Község Képviselő-testülete Statutáris kérdésekkel, a képviselő-testület szervezésével és normatív
aktusaival foglalkozó bizottság elnökhelyettesének kinevezéséről
I.
A bizottság elnökhelyettesévé Klać Sandra bácsfeketehegyi lakost nevezzük ki, akinek a megbízatási ideje
egybeesik a képviselő-testület tanácsnokainak megbízatási idejével
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Pál Károly s.k.
Szám:06-2/2005-06
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2005.április 26-án
Kishegyes
______________________ . _______________________
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1
SZERBIA KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG
Szám:06-11/2004-01
Kelt:: 2004.január 27-én
Kishegyesen

2.szám.

Pál Károly s.k.
A végrehajtó bizottság elnöke

________________ ._______________

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M

______________________________________________________________________________
Број
Szám

Назив
Megnevezés

Страна
Oldal

4. Одлука о изменама и допунама Статута општине Мали Иђош
5 Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Мали Иђош
6. Одлука о приступању промени Статута општине Мали Иђош
7 Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама
8. Одлука о локалним комуналним таксама
9. Одлука о боравишној такси
10.Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању месних заједница
11 Одлука о прихватању јавног позива за предлоге пројеката које се из општине Мали Иђош
предлажу за суфинансирање у оквиру програма прекограничне сарадње“Суседски програми“
2004-2006
12 Решење о давањз сагласности на разрешење заменика председника општине Мали Иђош
13.Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Мали Иђош
14. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Мали Иђош
15 Решење о разрешењу заменика председника за развој општине, мале привреде, приватног
предузетништва и пољопривреде
16. Решење о именовању заменика председника за развој општине, мале привреде, приватног
предузетништва
17. Решење о разрешењу председника Комисије за избор и именовање
18. Решење о именовању члана Комисије за избор и именовање
19. Решење о именовању председника Комисије за избор и именовање
20. Решење о разрешењу заменика председника Комисије за статутарна питања, организацију и
Нормативниа акта Скупштине
21. Решење о именовању заменика председника Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине
____________________ . _________________

39
39
40
40
43
48
50

4. Határozat Kishegyes Község Statútumának módosításáról
5. Határozat Kishegyes Község Ügyrendjének módosításáról
6. Határozat Kishegyes Község Statútuma módosításának megkezdéséről
7. Határozat az adminisztratív illetékekről szóló határozat módosításáról
8. Határozat a helyi közművesítési illetékekről
9. Határozat a tartózkodási illetékekről
10. Határozat a helyi közösségek megalakításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről
11. Határozat a pályázati felhívás elfogadásáról, melynek értelmében a határon túli együttműködés
- „ Szomszédos programok” – 2004-2006 elnevezéssel lehetőség nyílik a község területéről származó
Tervjavaslatok társpénzelésére
12. Végzés a községi elnök helyettese felmentésének jóváhagyásáról
13. Végzés a községi elnök helyettese kinevezéséről
14. Végzés a községi képviselő-testület elnökhelyettesének kinevezéséről
15. Végzés a község, a gazdaság, a kisipar, a magánvállalkozás és a mezőgazdaság
fejlesztési tanácsa elnöhelyettesének felmentéséről
16. Végzés a község, a gazdaság, a kisipar, a magánvállalkozás és a mezőgazdaság
fejlesztési tanácsa elnöhelyettesének kinevezéséről
17. Végzés a képviselő- testület választási és kinevezési bizottsága elnökének felmentéséről
18. Végzés a képviselő-testület választási és kinevezési bizottsága tagjának kinevezéséről
19. Végzés a képviselő-testület választási és kinevezési bizottsága elnökének kinevezéséről
20. Végzés a képviselő-testület Statutáris kérdésekkel, a képviselő-testület szervezésével és
normatív aktusaival foglalkozó bizottság elnökhelyettesének felmentéséről
21.Végzés a képviselő-testület Statutáris kérdésekkel, a képviselő-testület szervezésével és
normatív aktusaival foglalkozó bizottság elnökhelyettesének kinevezéséről
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____________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:

Скупштина општине Мали Иђош
Дабовић Данило секретар СО Мали Иђош
Дабовић Данило, Барањи Силард и Сиђи Цецилија

Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 1.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-357845-92 – Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош – за Службени лист.
KIADJA:
FELELŐS SZERKESZTŐ:
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Kishegyes község Képviselő-testülete
Dabović Danilo, a községi Képviselő-testület titkára
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Szügyi Cecília

Az évi előfizetési előleg 1.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-357845-92 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

