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На основу   Закона о добробити животиња («Службени Гласник РС» бр. 41/09),  Закона о 
ветеринарству («Службени Гласник РС» бр. 91/05 и бр. 30/2010), Правилника о условима за добробит 
животиња («Службени Гласник РС» бр. 6/10)и члана 68. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист 
општине Мали Иђош“ број 4/91) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
05.03.2014. године доноси 
 

О д л у к у 
о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Мали Иђош 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком прописују се услови за држање и заштиту домаћих животиња на територији 
општине Мали Иђош.  
 Важећом просторном документацијом за сваку зону становања прописан је максималан број 
животиња које се могу држати у објектима за држање домаћих животиња, под условима прописаним 
овом Одлуком. 
 

Члан 2. 
 
 Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се: копитари, папкари, перната живина, 
кунићи, домаћи голубови, пси и мачке, украсне и егзотичне птице и пчеле. 
 

Члан 3. 
 
 Држалац животиња из члана 2. ове Одлуке дужан је да им обезбеди исхрану, хигијенско 
санитарне услове и здравствену заштиту као и да обезбеди да се држањем животиња не загађује 
околина и не узнемиравају трећа лица. 
 

Члан 4. 
  
 Држалац животиња дужан је да у случају сумње да су животиње оболеле од заразне болести 
пријави постојање сумње најближој ветеринарској станици или органу управе надлежном за послове 
ветеринарске инспекције и да поступи по њиховом налогу. 
 
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 5. 
 
 У објектима или зградама колективног становања могу се држати следеће домаће животиње: 
пси и мачке, украсне и егзотичне птице и то под посебним условима и на начин прописан овом 
Одлуком. 
 

Члан 6. 
 
 У економским објектима и стајама за узгој животиња могу се држати домаће животиње, у 
складу са посебним условима прописаним овом Одлуком и са важећом просторном документацијом 
којом је прописан максимални капацитет објеката по зонама насеља. 
 

Члан 7. 
 
 Максималан број грла, тј.капацитет објеката за држање домаћих животиња по зонама насеља 
је следећи: 
Укупно 5 условних грла 
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Зона 1. 5 грла говеда 
  25 грла свиња 
  100 ком.живине, кунића 
  20 грла коза или оваца 
Укупно 20 условних грла 
 
Зона 2. 20 грла говеда 
  100 грла свиња 
  1000 ком.живине, кунића 
  150 коза или оваца 
Укупно 100 условних грла 
 
Зона 3. 100 грла говеда 
  500 грла свиња 
  2000 пилића 
  300 коза или оваца 
 

1. Пси и мачке 
 

Члан 8. 
 
 У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може држати у стану 
једног пса и једну мачку. 
 Подмладак животиња из става 1. овог члана домаћинство може држати најдуже до 2 месеца 
старости. 
 

Члан 9. 
 
 У објектима или зградама колективног становања једно домаћинство може у стану уз 
писмену сагласност већине станара односно скупштине зграде држати псе и мачке у броју већем од 
прописаног у члану 8. ове Одлуке. 
 

Члан 10. 
 
 У заједничком стану пси и мачке се могу држати под условима прописаним овом Одлуком 
само ако постоји сагласност сустанара. 
 

Члан 11. 
 
 У објектима или зградама колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на 
балкону, тераси или лођи и заједничкој просторији. 
 
 
 

Члан 12. 
 
 У дворишту породичне стамбене зграде, могу се држати највише два пса, а њихов подмладак 
најдуже до 2 месеца старости.  
 Пси из става 1. овог члана морају се држати у ограђеном простору или везани на ланцу тако 
да не могу угрозити пролазнике и суседе. 
 Држалац пса је дужан да у дворишту за пса обезбеди одговарајућу кућицу. 
 Пас може слободно да се креће само у стану или у ограђеном простору у дворишту породичне 
стамбене зграде са више станова под условом да му је омогућен излазак, а у двориштима 
индивидуалних стамбених објеката пас може бити слободан само ако не постоји могућност да 
напусти двориште или на други начин угрози или узнемири пролазнике. 
 Држалац пса је дужан да на улазним вратима – капији, на видном месту истакне натпис којим 
се упозорава на присуство пса. 
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Члан 13. 
 
 У заједничком дворишту пас се може држати под условима прописаним чланом 12. ове 
Одлуке само ако постоји сагласност већине корисника заједничког дворишта. 
 

Члан 14. 
 
 Држалац пса може да изводи пса ван затвореног простора само на кратком поводнику и са 
заштитном корпом на њушци, осим паса малих раса као што су: пекинезери, пинчеви, јоркширски, 
шкотски, норвички, кокер шпанијер и слично, који се могу изводити без корпе на њушци, са 
одговарајућим поводником. 
 При извођењу пса на оковратнику мора бити причвршћена регистарска ознака, у складу са 
посебним прописом. 
 

Члан 15. 
 
 Пси се могу изводити са заштитном корпом на њушци на јавне површине и не могу се 
пуштати да се слободно крећу. 
 Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.) могу се изводити на јавне 
површине само на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци. Могу слободно да се крећу 
под контролом држаоца пса и без заштитне корпе на њушци ловачки пси за време лова, овчарски пси 
за време чувања стоке, штенад до четири месеца старости и пси малих раса (пекинезери, чиваве и сл.) 
за време извођења на места из става 1.овог члана. 
 Изузетно од одредаба става 2. и 3. овог члана без заштитне корпе на њушци, а под 
непосредном контролом држаоца на одговарајућем поводнику могу да се изводе ради „истрчавања“ 
пси са родовником – расни пси у складу са одредбама става 1. овог члана. 
 На подручју општине Мали Иђош не могу се држати ни кретати пси расе питбул – теријер и 
стафордшир-теријер. 
 

Члан 16. 
 
 Општински орган управе надлежан за комуналне послове својим решењем може одредити 
места на која се могу изводити пси и кретати на начин прописан чланом 15. ове одлуке, уз 
прибављено мишљење органа месне заједнице.  
 

Члан 17. 
 
 Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко степениште или друге 
заједничке просторије, држалац животиње је дужан да без одлагања загађену површину очисти и 
опере. 
 Уколико пас или мачка загаде јавне површине, држалац животиње је дужан да их без 
одлагања очисти. 
 

Члан 18. 
 
 Држалац пса је дужан да региструје и трајно обележи пса на начин одређен посебним 
прописом. 
 

Члан 19. 
 
 Држаоци паса и мачака обавезни су да прво вакцинисање ових животиња изврше након 
напуњена 4 месеца старости. 
 Држаоци паса и мачака обавезни су да једанпут годишње вакцинишу ове животиње против 
беснила и других заразних болести као и да изврше дехелметизацију. 
 

Члан 20. 
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 Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње је дужан да о томе одмах обавести 
орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и да по налогу тог органа приведе 
животињу на преглед. 
 

Члан 21. 
 
 Држалац животиње је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа пријави угинуће 
животиње надлежној ветеринарској служби ради утврђивања узрока угинућа. 
 

2. Украсне и егзотичне птице 
 

Члан 22. 
 
 У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице у 
броју и на начин којим се други станари не ометају у мирном коришћењу станова.  
 У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама тих објеката или 
у двориштима у кавезима могу се држати украсне и егзотичне птице, а у циљу размножавања и 
продаје само под условом да се претходно прибави сагласност органа управе надлежног за послове 
ветеринарске инспекције. 
 
 
 
 

3. Кунићи 
 

Члан 23. 
 
 У 1.зони кунићи могу да се држе у економ.објектима, ограђеном простору или у кавезу. 
 У 2. и 3. зони кунићи могу да се држе у економским објектима који задовољавају 
ветеринарско-санитарне услове прописане Правилником о ветеринарско санитарним условима 
објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића. 
 Ако двориште, помоћни објекат или просторију користе више власника или корисник, кунићи 
се могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се с тим сагласи већина власника, 
односно корисника дворишта, помоћног објекта или просторије. 
 

4. Перната живина 
 

Члан 24. 
 
 У зони 1. перната живина може да се држи у економ.објектима, ограђеном простору или у 
кавезу. 
 Објекти за држање пернате живине морају бити направљени од материјала који се може лако 
чистити и дезинфиковати. 
 Перната живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту под условом да је 
ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак живине и уређен тако да се може хигијенски 
одржавати. 
 Ако двориште или помоћни објекат или просторију користи више власника или корисника, 
перната живина се може држати под условима прописаним овом Одлуком само акосе са тим сагласи 
већина власника односно корисника дворишта, објекта или просторије. 
 

5. Голубови 
 

Члан 25. 
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 Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у 
посебним просторијама на тавану или у посебно изграђеним одговарајућим објектима или кавезима у 
дворишту. 
 

Члан 26. 
 
 Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити изграђени од 
непропустљивог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати. 
 Стално и привремени објекти за држање голубова морају се редовно чистити и по потреби, а 
најмање два пута годишње дезинфиковати. 
 

Члан 27. 
 
 Ако двориште, таван или помоћни објекат користи више власника или корисника, голубови 
се могу држати под условима прописаним овом Одлуком само ако се сатим сагласи већина власника 
односно корисника дворишта, тавана или помоћног објекта. 
 

6. Пчеле 
 

Члан 28. 
 
 Пчеле се могу држати на територији општине Мали Иђош под следећим условима: 

1. на изграђеним парцелама са објектима индивидуалног становања и породичним стамбеним 
зградама могу се у дворишту држати пчелињаци до 10 кошница, под условом да су удаљени 
најмање 10 метара од стамбених објеката, објеката за држање животиња и објеката за 
снабдевање водом, а улаз у кошницу не сме бити окренут према овим објектима, 

2. пчелињаци преко 10 кошница могу се држати односно потављати на отвореном простору тако 
да су удаљени најмање 50 метара од стамбених објеката, објеката за држање стоке и јавних 
путева, а улаз у кошнице не сме бити окренут према овим објектима. 

 
7. Копитари и папкари 

 
Члан 29. 

 
 Објекти за држање копитара и папкара морају бити изграђени од одговарајућег материјала, 
осветљени; и вратима и прозорима окренутим према дворишту. 
 У летњим месецима копитари и папкари се могу држати и испод надстрешнице под условом 
да се обезбеди одвођење нечистоће у складу са ставом 3. и 4. овог члана. 
 Стаје морају бити саграђене од тврдог материјала са подовима од непропустљивог материјала 
и нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни базен или ђубриште. 
 Прихватни базен или ђубриште мора бити на таквом месту озидано односно изграђено тако 
да не дозвољава пропуштање и отицање нечистоће, загађење околине, земљишта, природних и 
изграђених извора водоснабдевања и мора се редовно празнити. 
 

Члан 30. 
 

Удаљеност објеката по зонама насеља 
 
1.зона: 
Објекти за држање домаћих животиња из чланова 23, 24 и 29 ове Одлуке морају бити удаљени од 
уличног фронта, од стамбеног објекта на суседној парцели најмање 15 м. 
2.зона: 
Улични фронт – 15 м ; комшија – 20 м 
3.зона: 
Улични фронт – 25 м ; комшија – 40 м 
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 Прихватни базен или ђубриште за одлагање и збрињавање чврстог и течног стајског ђубрива 
мора бити изграђен од водонепропусног материјала и удаљен најмање 50 м од уличног фронта и 
најближег суседног објекта. 
 
III ХВАТАЊЕ НАПУШТЕНИХ И САХРАЊИВАЊЕ УГИНУЛИХ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 31. 
 
 Хватање напуштених и сакупљање угинулих домаћих животиња вршиће се прео за те намене 
овлашћеног и регистрованог лица. 
 Сахрањивање угинулих домаћих животиња врши се на посебно уређеном простору за те 
намене – гробљу животиња које одржава надлежни орган Скупштине општине. 
 Место за гробље животиња одредиће својим решењм општински орган управе надлежан за 
комуналне послове. 
  
IV МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
 

Члан 32. 
 
 Забрањено је у складу са овом Одлуком: 

1. злостављање и напуштање домаћих животиња, 
2. хватање и уништавање домаћих животиња, осим од стране овлашћене организације или 

службе у складу са поступком и начном прописаним овом Одлуком, 
3. остављање лешева угинулих животиња и њихових делова, 
4. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху, 
5. хушкање једне животиње на другу, 
6. организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама, 
7. увођење паса и мачака и других животиња у службене просторије, средства јавног саобраћаја, 

на јавна купалишта и шеталишта или на друга јавна места где се окупља већи број грађана, 
8. шишање паса у парковима и на другим јавним површинама, 
9. појење животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним водоснабдевању грађана 

 
V НАДЗОР 
 

Члан 33. 
 
 Надзор над применом ове Одлуке врши општински комунални инспектор. 
 Општински инспектор обавезан је да понесе решење о забрани држања животиња, уколико се 
исте држе супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима из члана 40. тачка 6. ове Одлуке. 
 Општински инспектор овлашћен је да власницима или држаоцима животиња решењем 
наложи да у одређеном року уклоне недостатке или неправилности у погледу држања животиња, у 
смислу одредаба ове Одлуке, односно да решењем забрани држање животиња супротно одредбама 
ове Одлуке уколико не поступе по решењу за отклањање недостатака или неправилности у држању 
животиња. 
 
 
 

Члан 34. 
 
 Општински инспектор покренуће поступак за принудно извршење – уклањање животиња, 
уколико власник или држалац животиње не поступи у складу са решењем о забрани држања 
животиња из члана 41. став 2. и 3. ове Одлуке, односно ако животињу не отуђи у остављеном року. 
 

Члан 35. 
 
 Уклањање животиња у поступку принудног извршења извршиће се на терет власника или 
држаоца и то тако што ће се уклоњена животиња предати одговарајућој организацији или 
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предузетнику (задруга или други одгајивач, кланица и сл) уз накнаду, од које власнику или држаоцу 
припада износ накнаде умањен за трошкове принудног извршења. 
 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 
 Новчаном казном од 1.000 – 5.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. у случају постојања сумње о оболењу животиње о томе одмах не обавести најближу 
ветеринарску службу или орган управе надлежан за послове ветеринарске инспекције и не 
поступи по њиховом налогу (члан 4.Одлуке) 

2. на парцелама – објектима индивидуалног становања градског типа, где не постоје помоћни 
објекти, држи копитаре и папкаре (члан 6. став 1. тачка 1. Одлуке) 

3. ако поступи супротно члану 15. став 4. ове Одлуке 
4. најмање једанпут годишње не приведе пса или мачку надлежној ветеринарској служби ради 

цепљења против беснила и других заразних болести и не изврши дехелметизацију (члан 19. 
Одлуке) 

5. држи животиње на начин о и у броју супротно одредбама члана 23. до 31. ове Одлуке 
6. неовлашћено обавља послове хватања, превоза, сахрањивања или уништавања домаћих 

животиња супротно одредбама члана 32. ове Одлуке 
За прекршај из става 1. тачке 1. до 6.овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 500 – 
2.500 динара. 
За прекршај из става 1. тачка 1. до 6. овог члана казниће се одговорно лице  у правном лицу 
новчаном казном од 2.000 динара. 
 

Члан 37. 
 
 Новчаном казном од 2.000 динара казниће се за прекршај грађанин ако:  
1. држи псе и мачке у објектима – зградама колективног становања у броју и на начин супротно 

одредбама члана 8. Одлуке 
2. у објектима колективног становања у случају држања већег броја паса и мачака од 

прописаног не прибави писмену сагласност већине станара односно скупштине зграде (члан 
9. Одлуке) 

3. ако не прибави сагласност сустанара за држање животиња, у складу са чланом 10. Одлуке 
4. у зградама колективног становања држи псе и мачке у просторијама супротно одредбама 

члана 11.Одлуке 
5. у дворишту породичне стамбене зграде држи псе и њихов подмладак у броју и на начин 

супротан одредбама члана 12.Одлуке 
6. у заједничком дворишту држи пса без сагласности већине корисника дворишта (члан 

13.Одлуке) 
7. изводи пса ван затвореног простора супротно одредбама чланова 14. и 15. ове Одлуке 
8. ако поступи супротно члану 15. став 4. Одлуке 
9. без одлагања не опере и не очисти загађено степениште, заједничке или друге просторије или 

јавну површину (члан 17.Одлуке) 
10. најмање једанпут годишње не приведе пса или мачку надлежној ветеринарској служби ради 

цепљења против беснила и других заразних болести и не изврши дехелметизацију (члан 
19.Одлуке) 

11. у случају да пас или мачка озледе неко лице, одмах о томе не обавести орган надлежан за 
послове ветеринарске инспекције и не поступи по налогу тог органа (члан 20. Одлуке) 

12. не пријави угинуће домаћих животиња на начин и у року из члана 21. Одлуке 
13. држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 22.Одлуке  
14. држи куниће супротно одредбама члана 23.Одлуке 
15. држи пернату живину супротно одредбама члана 24.Одлуке 
16. држи голубове супротно одредбама чланова 25-27.Одлуке 
17. држи пчеле супротно одредбама члана 28.Одлуке 
18. држи копитаре и папкаре у објектима и санитарно-хигијенским условима супротно члану 

29.Одлуке 
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19. држи животиње из члана 29. став 1. и 2. Одлуке о објектима који су лоцирани од стамбеног 

објекта супротно одредбама члана 31. став 1. и 2. Одлуке 
20. држи животиње из члана 29. став 1. и 2. Одлуке у објектима који су лоцирани од стамбеног 

објекта супротно одредбама члана 31. став1. и 2. Одлуке 
21. ако је прихватни базен смештен и изграђен супротно условима прописаним у Одлуци о 

одржавању чистоће (члан 31. став 3. Одлуке) 
22. поступа са домаћим животињама супротно одредбама члана 40. Одлуке 

 
Члан 38. 

 
 Новчаном казном од 2.000 динара казниће се грађани на лицу места ако изводи пса супротно 
одредбама чланова 14. и 15. став 1., 2. и 3. Одлуке. 
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на број и врсту животиња које се могу држати не односе 
се на правна и физичка лица којима је предмет пословања чување и узгој односно промет животиња, 
у складу са посебним прописима. 
 

Члан 40. 
 
 Одредбе ове Одлуке које се односе на број и расу паса који се могу држати не односе се на 
правна и физичка лица која у вршењу своје редовне делатности користе пса у циљу физичког 
обезбеђења службених просторија у објектима – погона, складишта и слично (службени пси). 
 

Члан 41. 
 
 Општински орган управе надлежан за комуналне послове у року од 3 месеца, од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, дужан је да реализује обавезе прописане чланом 16. ове Одлуке. 
 

Члан 42. 
 
 Власници постојећих стаја и других објеката за држање животиња, који не испуњавају 
просторне услове прописане овом Одлуком, дужни су да их ускладе у року од једне године, од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 43. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ        Председник Скупштине општине 
Број:06-2-4/2014-02 
Дана:05.03.2014. г.       Халгато Имре, с.р.  
Мали Иђош 

____________________.___________________ 
 

 

 
4. 
 

На основу члана 12. става 1. тачке 33. и члана  31.став 1. тачка 7. Статута Општине Мали 
Иђош („Сл.лист Општине Мали Иђош“ број 13/08-пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине 
Мали Иђош на седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси: 
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Одлуку  

о оснивању службе правне помоћи грађанима на територији општине мали иђош 
  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1  

Служба правне помоћи грађанима на територији Општине Мали Иђош (у даљем тексту: 
Служба) пружа правну помоћ лицима на територији општине Мали Иђош. 

Овом одлуком уређује се право на правну помоћ (бесплатну или уз плаћање накнаде), 
делокруг рада Службе и облици остваривања правне помоћи, услови остваривања правне помоћи, 
корисници правне помоћи, унутрашња организација и рад службе и финансирање.  

Члан 2  

Право на правну помоћ представља право сваког лица да тражи и добије од Службе 
остваривање права на правну помоћ, у складу са овом одлуком.  

Члан 3  

Служба пружа правну помоћ у границама свог овлашћења, које се састоји у обавези пружања 
правне помоћи корисницима, у обиму и облицима предвиђеним одлуком.  

Систем правне помоћи, установљен овом одлуком, заснива се на следећим принципима:  
 

а) доступност услуга правне помоћи;  
б) усмереност ка потребама корисника услуга правне помоћи;  
ц) заштите података личности и заштите приватности корисника услуга правне помоћи;  
д) равноправност у коришћењу бесплатне правне помоћи и забрани дискриминације корисника 
услуга правне помоћи;  
е) подстицање општег правног информисања и саветовања од стране органа за пружање правне 
помоћи  
ф) подстицање мирног решавања спорова;  
г) ефикасност и одрживост система правне помоћи;  
х) очување и унапређење постојећих ресурса у области пружања правне помоћи;  
и) подстицање партнерства и координације рада пружалаца услуга правне помоћи;  
ј) стварање услова за специјализацију пружалаца услуга правне помоћи за одређену правну област;  
к) јавност свих облика рада у управљању, руковођењу и одлучивању у систему правне помоћи;  
л) ефикасно праћење, контрола и унапређење квалитета услуга правне помоћи.  
 
 

II ДЕЛОКРУГ РАДА СЛУЖБЕ И ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ  

Члан 4  

Служба своју функцију у пружању правне помоћи остварује кроз следеће облике пружања 
правне помоћи, односно права на:  
а) опште информације о правима и обавезама,  
б) правни савет и помоћ у попуњавању образаца,  
ц) правну помоћ у састављању одређених врста писмена (молбе, захтеви, предлози, приговори, 
тужбе, жалбе и др),  
д) састављање писмена из области: породичног права, радног права, наследног права, својинско-
правних односа, управног права, предлога из ванпарничног поступка, писмена из парничног 
поступка и извршног поступка, и др. осим писмена из области кривичног права, привредних 
преступа, прекршајних поступака и састављање уговора. 
 

III УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И КОРИСНИЦИ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

Члан 5  
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Право на бесплатни правни савет  имају сва лица која су становници Општине Мали Иђош и 

уколико су жртве насиља у породици. 
Физичко лице стиче статус корисника права на бесплатну правну помоћ на основу следећих 

критеријума:  
 

1. да има стално пребивалиште или боравиште или избеглички статус на територији општине 
Мали Иђош- фотокопија личне карте 

2. да је носилац социјалне карте- решење или потврда Центра за социјални рад за општине 
Бачка топола и Мали Иђош 
  
Ако лице нема доказ да је носилац социјалне карте или потврду да је, као социјални случај 
евидентиран код надлежног локалног органа, а позива се на право на бесплатно правно 
заступање,  уз захтев треба да подноси: 
 

1. фотокопију личне карте 
2. доказ о висини примања за све чланове породичног домаћинства (сви видови материјалних 

примања и прихода)-да укупна материјална примања не прелазе имовински цензус одређен за 
минимум социјалне сигурности по члану породичног домаћинства односно корисници чија су 
примања испод утврђене минималне зараде у Републици Србији 

3. уверење о пореском задужењу 
4. у случају незапослености, уверење из Националне службе за запошљавање 
5. потписану изјаву да гарантује под грађанском и материјалном одговорношћу да су сви 

подаци које је дала Служби тачни. 
 
У поступку стицања права на пружање правне помоћи корисник подноси захтев овлашћеном 

лицу које пружа правну помоћ, у слободној форми, на одштампаном формулару у коме подносилац 
захтева, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, попуњава податке о себи, свом 
имовном стању и приходима, као и врсти правне заштите коју тражи. 

Права на опште информације о правима и обавезама и помоћ у попуњавању образаца имају 
сва лица без обзира на услове за остваривање бесплатне правне помоћи. Ова се правна помоћ може 
пружити на информационим пултовима у згради Општинске управе Општине Мали Иђош. 

Утврђивање припадности категорији лица која имају право на бесплатну правну помоћ врши 
се на основу решења, потврде, одлуке, извода, легитимације или на основу изјаве корисника или 
другог доказног средства, којима се може доказати одговарајући статус корисника.  

 
Служба сарађује са Центром за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. 
 
 
Правна помоћ неће се одобрити лицу у следећим случајевима:  
 

а) се из самог захтева, доказа и чињеница на којима се заснива захтев очигледно може закључити да 
је такав захтев неоснован,  
б) ако је реч о неоправданом вођењу поступка (када је подносилац захтева у очигледном несразмеру 
са стварним изгледом на успех или када жели да води поступак РАДИ ПОСТИЗАЊА СВРХЕ КОЈА 
ЈЕ СУПРОТНА НАЧЕЛИМА ПОШТЕЊА И МОРАЛА.  
ц) Ако би пружање правне помоћи било штетно по интересе подносиоца захтева 
д) да у предмету, за који подноси захтев за бесплатно заступање, странка  пре обраћања Служби, већ 
ангажовала адвоката. 
 
 

IV КОРИСНИЦИ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ПРАВНУ ПОМОЋ УЗ ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ  

Члан 6  
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Грађанима који немају статус корисника бесплатне правне помоћи Служба ће пружити 

правну помоћ уз обавезу корисника на плаћање одговарајуће новчане накнаде. 

 Висина накнаде одређује се према важећој Адвокатској тарифи у Републици Србији, важећој 
у време обављања услуга од стране ове Службе, умањене за 50%. 

 Новчана накнада се уплаћује у корист буџета Општине Мали Иђош.  

V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД СЛУЖБЕ  
 

Члан 7 

На унутрашњу организацију и рад Службе примењују се важећа  Одлука о општинској управи 
и Правилник за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Општинској управи 
Општине Мали Иђош. 

Члан 8  

У погледу степена и врсте стручне спреме, послове пружања правне помоћи у Служби могу 
обављати лица која имају стечену високу стручну спрему и стручни назив:  
а) дипломирани правник са положеним правосудним испитом  
б) дипломирани правник са положеним стручним испитом за рад у државним органима 
ц) дипломирани правник - мастер са положеним стручним испитом за рад у државним органима 
 
 

VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ РАДНИКА У СЛУЖБИ  

Члан 9  

Овлашћено лице у Служби је самостално  у пружању правне помоћи и одлучује која ће 
правна средства употребити у корист странке.  

Овлашћено лице у Служби на свако израђено писмено треба да стави заглавље са следећим 
текстом: Република Србија- АП Војводина- Општина Мали Иђош- Општинска управа-Служба правне 
помоћи. 

Свако писмено се озаначава са бројем и датумом. 
Документација Службе се води у складу са важећим актима о канцеларсијком пословању. 

Члан 10  

Овлашћено лице у Служби дужно је да савесно пружа правну помоћ у складу са законом и 
Кодексом професионалне адвокатске етике.  

Овлашћено лице је дужно да чува као тајну оно што му је странка поверила.  

Члан 11  

Овлашћено лице је дужно да пружа правну помоћ странци која му се за такву помоћ обрати, 
осим ако се странка јави у предметима који су у супротности са интересима Општине Мали Иђош и 
јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Мали Иђош.  

Овлашћено лице је дужно да одбије пружање правне помоћи ако је у истој ствари пружало 
правну помоћ противној странци, као и у случајевима и под условима утврђеним законом.  

Овлашћено лице може да откаже пружање правне помоћи у току поступка само у случајевима 
и под условима утврђеним законом.  

Овлашћено лице је дужно да по окончању поступка преда странци на њен захтев све њене 
списе и исправе.  

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12  



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2014.                              Страна 13. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању Службе правне 

помоћи грађима Општинске управе Скупштине општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош 
бр.5/2003). 

Члан 13  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мали Иђош".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                            Имре Халгато, с.р.  
Број:06-2-5/2014-02 
Дана:05.03.2014. г. 
М а л и   И ђ о ш 
 

 
 

____________________.___________________ 
 

5. 
 
 
            На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 72/09), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) и члана 23. Статута ПУ „Петар Пан“ Мали 
Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној данa 05.03.2014. г. доноси 
 

Р е ш е њ е 
о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе  

„Петар Пан“ Мали Иђош 
 

Члан 1. 
 

 Разрешавају се чланови Управног одбора Предшколске установе „Петар Пан“ Мали  Иђош: 
- из реда јединице локалне самоуправе: 

1.   Силађи Илдико из Малог Иђоша 
2.   Сарка Ђенђи из Фекетића 
3.    Тамара Гленџа из Ловћенца 
 
- из реда запослених: 

            1. Јано Мариа  из М.  Иђоша  
            2. Пајовић М. Зорица  из   Фекетића       
            3. Мартиновић Маја из Ловћенца. 
 

- из реда родитеља: 
            1.Чабаи Тимеа из Малог Иђоша;              
            2. Калуђеровић Маја из Ловћенца 
            3. Коцић Слађана из Фекетића 
 

Члан 2. 
 
 Чланови Управног одбора се разрешавају због истека мандата. 
 

Члан 3. 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 



Страна 14.               Година 2014.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
Члан 4. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                    Халгато Имре, с.р.   
Број: 06-2-6/2014-02                                                            
Дана:05.03.2014. г.  
М а л и   И ђ о ш 

____________________.___________________ 

6. 
 
          На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 72/09), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) и члана 23. Статута ПУ „Петар Пан“ Мали 
Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној данa  05.03.2014. доноси 
 

Р е ш е њ е 
о именовању Управног одбора Предшколске установе  

„Петар Пан“ Мали Иђош 
 

Члан 1. 
 

У Управни одбор Предшколске установе „Петар Пан“ Мали Иђош именују се: 
- из реда јединице локалне самоуправе: 

1.   Фодор Хилда из Малог Иђоша, Изворска у. 33 
2.   Сарка Ђенђи из Фекетића, Н. Фронта 74 
3.    Тања Попивода из Ловћенца, Ђ. Ђаковића 56 
 
- из реда запослених: 

            1. Тумбас  Л. Корнелиа  из М.  Иђоша   
            2. Молнар Габриела  из   Фекетића      
            3. Николић Славица из Ловћенца 
 

- из реда родитеља: 
            1. Атлагић Милка  из  Ловћенца,  ул. Б. Секулића   5а              
            2. Фeлди Крижан  Илдико  из М.  Иђоша,  ул. Ф. Ференца 32.      
            3. Берток Чила  из Фекетића,  ул.  Гробљанска 23. 
 

Члан 2. 
 
 Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године. 
 

Члан 3. 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4. 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                         Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                              Халгато Имре, с.р.    
Број:06-2-7/2014-02                                                            
Дана:05.03.2014. г.  
М а л и   И ђ о ш 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2014.                              Страна 15. 
 

 ____________________.___________________ 
 

7. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 
 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали 
Иђош-одељење Мали Иђош за 2013. годину.  

 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-9/2014-02                                                          Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                    

 
____________________.___________________ 

8. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана  05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 

 
 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош за 2013. 

годину. 
 

 
II. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                        Председник Скупштине општине  
Број:06-2-8/2014-02                                   Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 
 

9. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана 05.03.2014.године доноси следеће 



Страна 16.               Година 2014.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 

 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке Мали Иђош – Kishegyesi könyvtár за 2013. 

годину. 
 

 
II. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-10/2014-02                                                Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014.  године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 

10. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана  05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 

 
 Даје се сагласност на Извештај о пословању уз финансијски извештај Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве  Мали Иђош за 2013. годину, на План и програм пословања Јавног 

предузећа за 2014. годину и на Статут Јавног предузећа. 
 

 
II. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-11/2014-02                  Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш              

 
____________________.___________________ 

 
 

       
 
 
11. 

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана  05.03.2014.године доноси следеће 
 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2014.                              Страна 17. 
Р е ш е њ е 

  
 

I. 
 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Црвеног крста Мали Иђош за 2013. годину. 
 

 
II. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                      Председник Скупштине општине  
Број:06-2-12/2014-02                                                                Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

 
____________________.___________________ 

 
12. 

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 

 
 Даје се сагласност на Извештај о реализацији годишње  структуре  плана  рада  Предшколске  

установе „Петар Пан“ М. Иђош за школску 2012/2013 годину. 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број:06-2-13/2014-02                                         Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014.године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 

13. 
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана 05.03.2014. године доноси следеће 
 

Р е ш е њ е 
  
 

I. 
 



Страна 18.               Година 2014.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Канцеларије за младе општине Мали Иђош за 2013. 

годину. 
 

 
II. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                      Председник Скупштине општине  
Број:06-2-14/2014-02                                                             Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014.  године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

 
____________________.___________________ 

 
 
14. 

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на 
својој седници одржаној дана  05.03.2014.године доноси следеће 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 

 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Општинске управе општине Мали Иђош за 2013. годину. 

 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ            Председник Скупштине општине  
Број:06-2-17/2014-02                           Халгато Имре, с.р. 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

____________________.___________________ 

15. 
 

На основу члана 31. тачке 22. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана  05.03.2014.године доноси следеће 
 
 
 

Р е ш е њ е 
  

 
I. 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2014.                              Страна 19. 
 
 Даје се сагласност на Програм пословања за 2014.годину Друштва с ограниченом одговорношћу 

за управљањем чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица. 
 

 
II. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                   Председник Скупштине општине  
Број: 06-2-15/2014-02                                                                Халгато Имре, с.р 
Датум:05.03.2014. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                   

 
 

     ____________________.___________________  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



20.oldal                2014.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   3. szám 
 

 

3. 
 
 Az állatjólétről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 41/09 szám), az 
állategészségügyről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 91/05 és 30/2010 szám), az 
állaltjóléti feltételekről szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 6/10 szám) és Kishegyes 
község Statútumának 68. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 4/91 sz.) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014. március 5-én tartott ülésén meghozta a 
 

H a t á r o z a t o t 
 

a háziállatok tartásának és védelmének feltételeiről Kishegyes község területén 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.szakasz 
 
 Jelen határozattal előírjuk a háziállatok tartásának és védelmének feltételeti Kishegyes 
község területén. 
Érvényes területi dokumentációval, minden lakossági övezetre, előírt az állatok maximális száma, 
amelyek a háziállatok tartására szolgáló épületekben tarthatóak, ezen határozatban előírt feltételek 
alapján. 
 

2.szakasz 
 
 Jelen határozat értelmében  háziállatnak tekintendők: a patásállatok, hasított körműek, 
szárnyasállatok, házinyulak, házigalambok, kutyák, macskák, dísz- és egzotikus madarak és 
méhek. 
 

3.szakasz 
 
 A jelen határozat 2.szakaszában felsorolt állatok valamelyikének gazdája köteles a tartott 
állatot etetni, tisztán tartani, biztosítania kell az állat részére az állategészségügyi védelmet és azt, 
hogy az állatok tartásával nem szennyezi környezetét és harmadik személyt nem háborgat. 
 

4.szakasz 
 
 Amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a tartott háziállat járványos betegségben 
szenved, a gazda köteles ezt a legközelebbi állategészségügyi állomáson vagy az illetékes 
állategészségügyi felügyeleti szervnél jelenteni és azok utasításai szerint eljárni. 
 
 

II.  AZ ÁLLATOK TARTÁSA 
 

5.szakasz 
 
Közös lakásokban vagy lakóépületekben kizárólag a következő állatok tarthatók: kutyák és 
macskák, dísz- és egzotikus madarak, külön feltételek mellett és a jelen határozatban megállapított 
módon. 
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6.szakasz 
 
 Az állattenyésztésre szolgáló gazdasági épületekben és istállókban e határozatban előírt 
külön feltételekkel összhangban, érvényes területi dokumentációval tarthatóak háziállatok, 
emelyekben előírt az épület maximális befogadóképessége a települési övezetek alapján. 

7.szakasz 
 
 Az egyed maximális száma, vagyis a háziállatok tartására szolgáló épületek 
befogadóképessége területi övezetenként a következő: 
 
Összesen 5 feltételes egyed 
 

1. övezet       5 egyed marha 
                 25 egyed sertés 
               100 db. baromfi, házinyúl 
                 20 egyed kecske vagy juh 

 
Összesen 20 feltételes egyed 
 

2. övezet        20 egyed marha 
                 100 egyed sertés 
               1000 db. baromfi, házinyúl 
                 150 kecske vagy juh 
 
Összesen 100 feltételes egyed 
 

3. övezet      100 egyed marha 
                 500 egyed sertés 
               2000 csirke 

300 cske vagy juh 
1. Kutyák és macskák 

 
8.szakasz 

 
 Közös lakóépületekben egy háztartás csak egy kutyát és egy macskát tarthat. 
 Ezen határozat 1.bekezdésében felsorolt állatok kölykeit a háztartás legtovább 2 hónapos 
korig tarthatja. 
 

9.szakasz 
 
 Közös lakóépületekben egy háztartás csak a lakók tanácsának írásbeli jóváhagyásával 
tarthat e határozat 8. szakaszában előírt kutyák és macskák számától többet. 
 

10.szakasz 
 
Közös lakásban a kutyák és macskák kizárólag a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban és a 
társlakók beleegyezése mellett tarthatóak. 
 

11.szakasz 
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 Közös lakóházakban vagy épületekben tilos kutya és macska tartása az erkélyen, teraszon 
vagy a közös helyiségekben. 
 

12.szakasz 
 
 Családi házak udvaraiban legtöbb két kutya tartható, a kölykeik pedig legtovább 2 hónapos 
korukig tarthatóak. 
 Jelen szakasz 1.bekezdésében említett kutyák körülkerített területen tarthatóak vagy láncra 
kötve, hogy az elhaladókat vagy szomszédokat ne veszélyeztessék. 
 A kutya gazdája köteles a kutya számára elkerített részben az állat számára megfelelő házat 
biztosítani. 
 Több lakásos, közös udvarral rendelkező családi házak esetében, a kutya szabad mozgása 
csak a lakásban vagy az udvar elkerített részében engedélyezett, azzal, hogy a kutya számára a 
kijárás zavartalan. Egyéni családi házak udvarában a kutya csak akkor lehet szabadban, ha nem áll 
fenn a veszélye, hogy az udvart elhagyja vagy másképpen veszélyezteti illetve megijeszti a 
járókelőket. 
 A kutya gazdája köteles a bejárati kapun (ajtón) jól látható helyen figyelmeztető táblát 
elhelyezni arról, hogy udvarában kutya van. 
 

13.szakasz 
 
 Közös udvarban kutya csak a közös udvar használói többségének beleegyezésével tartható 
az e határozat 12.szakaszának rendelkezéseivel összhangban. 
 

14.szakasz 
 
 A kutyát gazdája kizárólag rövid pórázon és szájkosárral vezetheti ki a bekerített területről. 
Ezen rendelkezés alól kivételt képeznek a következő kisebb kutyafajták: pekingi palotapincsi, 
yorkshire, skót, norvich, cocker spaniel és hasonlók. Ezek a kutyák pórázon de szájkosár nélkül 
sétáltathatóak. 
 A kutya sétáltatásakor a nyakörvön ott kell hogy legyen a nyilvántartási lemez, a 
különleges előírásokkal összhangban. 
 

15.szakasz 
 
 A kutyák sétáltatása engedélyezetta közterületeken, de csak szájkosárral, szabadon nem 
engedhetőek. 
 Nagyobb fajtájú kutyák (sárhegyi, dobberman, dóga, német juhász és hasonlók) sétáltatása 
csak rövid pórázon és szájkosárral engedélyezett a közterületeken. A kutyák szabad mozgása, a 
gazda felügyelete mellett és szájkosár nélkül – vadászat idején a vadászkutyák számára, 
birkaőrzéskor az őrző kutyák számára, kutyakölykök (négy hónapos korig), törpekutyák ( 
palotapincsi, csivava és hasonló) sétáltatásakor e szakasz 1. bekezdésében említett helyekre. 
Jelen szakasz 2. és 3. bekezdésének rendelkezései alól kivételt képez a törzskönyvezett fajkutyák 
futtatása szájkosár nélkül a gazda közvetlen ellenőrzése mellett és megfelelő pórázon ezen szakasz 
1.bekezdésével összhangban. 
Kishegyes község területén tilos pitbull terrier és staffordshire terrier tartása és sétáltatása. 
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16.szakasz 
 
  
 
 A kommunális ügyekre illetékes községi közigazgatási szerv végzéssel határozza meg 
azokat a területeket, amelyekre a kutyák kivezethetők, jelen határozat 15.szakaszának 
rendelkezéseivel összhangban, a Helyi közösség szervei véleménye alapján.  
 

17.szakasz 
 
 Amennyiben a kutya vagy macska a lakásból történő kivezetésekor beszennyezi a közös 
lépcsőházat vagy más közös helyiséget, gazdája köteles a beszennyezett területet megtisztítani és 
felmosni. 
Amennyiben a kutya vagy macska beszennyezi a közterületet, gazdája haladéktalanul meg kell, 
hogy tisztítsa. 
 

18.szakasz 
 
 A kutya gazdája köteles a kutyát a nyilvántartásba bejegyeztetni és tartósan megjegyeztetni 
a külön előírásokban megszabott módon. 
 

19.szakasz 
 
 A kutya vagy macska gazdája köteles az állatot, miután az betöltötte a 4 hónapos kort, 
védőoltásban részesíteni. 
 A kutyák vagy macskák gazdái kötelesek az állatokat veszettség és más fertőző betegség 
ellen legalább évente egyszer beoltani és féregteleníteni. 
 

20.szakasz 
 
 Amennyiben a kutya vagy a macska, emberen sérülést okoz, a gazda köteles az illetékes 
állategészségügyi felügyelőséget értesíteni és ezen szerv rendelete alapján, az állatot vizsgálatra 
vezetni. 
 

21.szakasz 
 
 Az állat gazdája köteles az állat elpusztulása után azonnal, de legkésőbb 24 órán belül, ezt 
az illetékes állategészségügyi szervnél jelenteni, a kimúlás okának megállapítása céljából. 
 

1. Dísz- és egzotikus madarak 
 

22.szakasz 
 
Tömbházak lakásaiban tarthatók dísz- és egzotikus madarak, olyan számban és módon, amely nem 
zavarja a többi lakót lakása zavartalan használatában. 
 Minden típusú családi ház esetében, tarthatók dísz- és egzotikus madarak a 
melléképületekben vagy az udvarban, kalitkában, de szaporítási és eladási céllal csak az illetékes 
állategészségügyi ellenőrző szerv előzetes jóváhagyása mellett. 
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1. Házinyúl 
 

23.szakasz 
 
 Az 1. övezetben házinyúl tartható a gazdasági épületekben, elkerített helyiségekben vagy 
ketrecben. 
 A 2. és 3. övezetben  házinyúl tartható gazdasági épületekben, amelyek kielégítik a 
patások, hasított körműek, baromfi és házinyúl tenyésztéséhez szükséges épületek állatorvosi-
szanitáris feltételeiről szóló szabályzat feltételeit. 
  Amennyiben az udvart, melléképületet vagy helyiséget több tulajdonos használja, a 
házinyúl jelen határozattal előírt feltételek mellett csak a tulajdonosok, pontosabban az udvar, 
melléképület vagy helyiség használói többségének beleegyezése mellett tartható. 
 

2. Baromfi 
 

24.szakasz 
 
 Az 1. övezetben baromfi tartható gazdasági épületekben, elkerített területen vagy 
ketrecben.  
 A baromfi tartására szánt épületek könnyen tisztíthatóak és fertőtleníthetőek kellenek, hogy 
legyenek. 
 Baromfi tartható a szabad ég alatt is az udvarban azzal, hogy a terület biztonságosan 
körülkerített, könnyen tisztán tartható legyen. 
  
 Amennyiben az udvart, melléképületet vagy helyiséget több tulajdonos vagy használó 
használja, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban csak akkor tartható baromfi, ha a 
tulajdonosok illetve használók többsége ebbe beleegyezését adja. 
 

3. Házigalamb 
 

25.szakasz 
 
 Házigalamb tartható az egyéni telkeken kiépített objektumokban, külön helyiségekben, a 
padláson vagy a külön erre a célra kiépített megfelelő helyiségekben vagy az udvarban elhelyezett 
ketrecben. 
 

26.szakasz 
 
 A házigalamb tartására felépített vagy állandó jellegű épületek padlója könnyen tisztítható 
és fertőtleníthető vízhatlan anyagból kell, hogy készüljön.  
 A házigalamb tartására előlátott állandó vagy ideiglenes jellegű objektumokat rendszeresen 
és szükség szerint kell takarítani és legalább évente kétszer fertőtleníteni. 
 
Amennyiben az udvart, a padlást, melléképületet vagy helyiséget több tulajdonos vagy használó 
használja, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban csak akkor tartható házigalamb, ha a 
tulajdonosok illetve használók többsége ebbe beleegyezését adja. 
 

2. Méhek 
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28.szakasz 
 
 Kishegyes község területén a következő feltételek mellett tarthatók méhek: 
 

1. kiépített egyéni parcellákon vagy családi házak esetében 10 kaptáras méhészet tartható az 
udvarban, azzal a feltétellel, hogy a lakóépülettől, az állatok tartására előlátott 
helyiségektől, a vízellátási objektumtól 10 méter távolságra legyenek és a kaptárak ajtaja 
nem fordulhat a lakóház felé 

2. a 10 kaptárnál nagyobb méhészet csak nyílt területen tartható illetve állítható fel, 
legkevesebb 50 méterre a lakóépülettől, az ólaktól és közutaktól és a kaptárak bejárata nem 
fordulhat ezek irányába 

 
3. Patásállatok 

 
29.szakasz 

 
  А patások tartására kialakított épületek megfelelő anyagból kell, hogy készüljenek,   jól 
megvilágítottnak kell, hogy legyenek, melyek ajtaja és ablaka az udvarra néz. 
 A nyári hónapokban a patásállatok tarthatók a szabadban, fedél alatt azzal, hogy a tisztítási 
feltételek jelen szakasz 3. és 4. bekezdésének értelmében biztosítottak. 
 Az istállókat tartós anyagból kell építeni, padlózatukat vízhatlan anyaggal borítani olyan 
lejtéssel, hogy a fölösleges víz elvezethető legyen a csatorna vagy a trágyadomb irányába. 
 A gyűjtőmedencét vagy a trágyadombot olyan helyen kell kiépíteni illetve elkeríteni, ahol a 
trágyalé kiszivárgása nem szennyezi a környező termőföldet, valamint a természetes és 
mesterséges ivóvízforrást. 
 

30.szakasz 
Az épületek távolsága övezetenként 

 
1. övezet: 
 Ezen határozat 23.,24. és 29. szakaszában említett épületek legalább 15 méter távolságra 
kell hogy legyenek az utcafronttól és a szomszédos telken épült lakóháztól. 
2. övezet: 
Utcafront-15m; szomszéd-20m 
3. övezet: 
Utcafront-25m; szomszéd-40m 
 A gyűjtőmedence vagy a trágyagyűjtő vízálló anyagból kell, hogy készüljön, és legalább 50 
m távolságra kell hogy legyen az utcafronttól és a legközelebbi szomszédos épülettől. 
 

III.  KÓBORÁLLATOK ELFOGÁSA ÉS AZ ELPUSZTULT HÁZIÁLLATOK 
ELÁSÁSA 

31.szakasz 
 
 A kóborállatok elfogását és az elpusztult háziállatok összegyűjtését az ezen célra 
felhatalamzott és regisztrált személyeken keresztül végezzük. 
 Az elpusztult háziállatokat az erre külön elrendezett területen – a dögtemetőben kell elásni, 
melyet a községi Képviselő-testület illetékes szerve tart karban. 
 A temető helyét a kommunális ügyekkel megbízott községi közigazgatási szerv végzéssel 
határozza meg. 
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IV.  TILTÓ RENDELKEZÉSEK 
 

32.szakasz 
 
 Ezen határozat értelmében, tilos: 

1. a háziállatok bántalmazása és elhagyása 
2. a háziállatok elfogása és megsemmisítése, mely alól kivételt képez a jelen határozattal 

összhangban erre felhatalmazott szervezet vagy szolgálat 
3. az állattetemek vagy részek eldobása, elhagyása 
4. a tetemek elhantolása a meghatározott területen kívül 
5. az állatok uszítása 
6. az állatok harci versenyeztetése és az állatok részvétele ilyen harcokban 
7. kutyák, macskák és más állatok bevitele hivatalos helyiségekbe, tömegközlekedési 

eszközökbe, nyilvános fürdőhelyekre és sétányokra vagy más nyilvános helyre, ahol a 
polgárok tömegesen megjelennek 

8. a kutyák nyírása parkokban és más közterületeken 
9. az állatok itatása nyilvános kutakon melyek a polgárok vízellátását hivatottak szolgálni 

 
V. ELLENŐRZÉS 

 
33.szakasz 

 
 Jelen határozat rendelkezéseinek tiszteletbentartását a községi kommunális felügyelő 
ellenőrzi. 
 A községi felügyelő köteles végzést hozni bizonyos állatok tartásának betiltásáról, ha ez a 
jelen határozat rendelkezéseivel ellentétben történik illetve a határozat 40.szakaszának  
6.pontjában szabályozott esetben. 
 A községi felügyelő az állattartásban észlelt rendellenességek illetve hiányosságok 
felszámolására határidős végzést hoz, a jelen határozat rendelkezésével összhangban, de jogában 
áll végzéssel betiltani az állattartást, amennyiben a gazda nem hárítja el a határidős végzésben 
feltüntetett hiányosságokat a kiszabott határidőig. 
 

34.szakasz 
 
 A községi ellenőr eljárást indíthat a kényszervégrehajtásra – az állat eltávolítására, 
amennyiben az állat gazdája nem járt el az állattartást betiltó, jelen határozat 41.szakasza 2. és 3. 
bekezdésében meghatározott végzés rendelkezései értelmében illetve ha az állatot nem távolítja el 
a meghatározott időn belül. 

35.szakasz 
 
 Az állat eltávolítása kényszervégrehajtás mellett a gazda terhére történik úgy, hogy az 
eltávolított állatot átadják a megfelelő szervezetnek vagy vállalkozónak (szövetkezetnek vagy más 
állattenyésztőnek, vágóhídnak stb) térítmény ellenében, melynek a kényszervégrehajtás 
költségeivel csökkentett összege az állat gazdáját illeti meg. 
 

I. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
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36.szakasz 
 
 1.000 – 5.000 dináros pénzbírsággal büntethető a jogi személy, ha: 
1. fennáll az állat megbetegedésének gyanúja és erről nem értesíti a legközelebbi állategészségügyi 
állomást és a felügyelőséget (4.szakasz)  
2. olyan parcellákon ahol városi típusú családi házak vannak kiépítve melléképületek nélkül, 
patásállatot tart (jelen határozat 6.szakasza 1.pontjának 1.bekezdése) 
3. jelen határozat 15.szakaszának 4. bekezdése rendelkezéseivel ellentétben cselekszik 
4. legalább évente egyszer a kutyát vagy macskát az illetékes állategészségügyi állomáson nem 
oltatja be veszettség  vagy más fertőző betegségek ellen (jelen határozat 19.szakasza) 
5. az állatokat jelen határozat 23-32. szakaszának rendelkezéseivel ellentétes  módon és számban 
tartja 
6. jelen határozat 32.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben illetéktelenül fogja el, szállítja, 
hantolja el, vagy semmisíti meg a háziállatokat 
 A jelen szakasz 1.bekezdésének 1-6-ig terjedő pontjaiban felsorolt szabálysértésért a 
vállalkozó 500-2.500 dináros pénzbírsággal büntethető. 
 A jelen szakasz 1.bekezdésének 1-6-ig terjedő pontjaiban felsorolt szabálysértésekért a jogi 
személy felelős személye 2000 dináros pénzbírsággal büntethető. 
 

37.szakasz 
 
 2000 dináros pénzbírsággal büntethető a polgár, ha: 
1. kutyát és macskát tart közös lakóépületben jelen határozat 8.szakaszának rendelkezéseivel 
ellentétben 
2. közös lakóépületekben, amennyiben az előírtnál nagyobb számban tart kutyát és macskát és 
ehhez nem szerzi be a lakók többségének illetve a lakók tanácsának írásbeli jóváhagyását (jelen 
határozat 9.szakasza) 
3. nem szerzi be a társbérlők jóváhagyását az állat tartására jelen határozat 9.szakaszával 
összhangban 
4. közös lakóépületekben kutyát és macskát tart a közös helyiségekben (jelen határozat 
10.szakaszával ellentétben) 
5. családi lakóház udvarán kutyát és kutyakölyköket tart olyan számban és módon melyek 
ellentétben vannak a jelen határozat 12.szakaszával 
6. közös udvarban kutyát tart az udvar használói többségének jóváhagyása nélkül (a határozat 
13.szakasza) 
7. a kutyát jelen határozat 14. és 15. szakaszával ellentétben vezeti ki zárt helyiségből 
8. a jelen határozat 15.szakaszának 4. bekezdésével ellentétben jár el 
9. nem tisztítja el haladéktalanul a bepiszkított lépcsőházat, közös és más helyiségeket vagy 
közterületet (a határozat 17.szakasza) 
10. a kutyát vagy macskát legalább évente egyszer nem oltatja be veszettség és más fertőző 
betegség ellen és nem féregteleníti (19.szakasz) 
11. a kutya vagy a macska megmar valakit és erről a tulajdonos nem értesíti az illetékes 
állategészségügyi ellenőrt és nem jár el annak rendelkezései értelmében (a határozat 20.szakasza) 
12. a határozat 21.szakaszában meghatározott módon és határidőn belül nem jelenti a háziállat 
elpusztulását 
13. dísz- és egzotikus madarakat tart jelen határozat 22.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben 
14. a jelen határozat 23.szakasza rendelkezéseivel ellentétben tart házinyulat 
15. a jelen határozat 24.szakasza rendelkezéseivel ellentétben tart baromfit 
16. jelen határozat 25-27.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben tart házigalambot 
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17. jelen határozat 28.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben tart méheket 
18. jelen határozat 29.szakaszának rendelkezéseivel ellentétben tart patásállatot nem megfelelő 
tisztasági feltételek mellett 
19. jelen határozat 29.szakasza 1. és 2. bekezdésének ellentétben tart állatokat 
20. jelen határozat 29.szakaszának 1.és 2.bekezdésében említett állatokat olyan objektumokban 
tartja amelyek a jelen határozat 31.szakaszának 1. és 2.bekezdésével ellentétben nem a megszabott 
távolságra vannak a lakóépülettől 
21. ha a gyűjtőmedence elhelyezése és kiépítése nem felel meg a határozat feltételeinek 
(31.szakasz, 1.bekezdés) 
22. a háziállatokkal a határozat 40.szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen bánik 
 

38.szakasz 
 
 2000 dinár helyszíni bírsággal büntethető a polgár, ha a kutya futtatását illetve sétáltatását 
nem a jelen határozat 14. és 15.szakasza 1., 2. és 3.bekezdésének rendelkezéseivel összhangban 
végzi.  
 
VII ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

39.szakasz 
 
 A jelen határozatnak a tartott állatok számára és fajtájára vonatkozó rendelkezések nem 
érvényesek azokra a természetes személyekre akiknél tevékenységük alapját képezi az állattartás. 
 

40.szakasz 
 
 A jelen határozat a tartott kutyák számára és fajtájára vonatkozó rendelkezései nem 
érvényesek olyan jogi és természetes személyekre nézve, akik tevékenységük keretein belül kutyát 
használnak hivatali helyiségek és épületek, gyárak, telepek, raktárak, stb őrzésére (hivatali kutyák). 
 

41.szakasz 
 
 A kommunális ügyekre illetékes községi közigazgatási szerv a jelen határozat 
hatálybalépésétől számított 3 hónapos határidőn belül köteles a jelen határozat 16.szakaszának 
rendelkezéseit véghezvinni. 
 

42.szakasz 
Azok az állattartók, akiknek istállói és más állattartásra előlátott épületei nem felelnek meg a jelen 
határozattal előírt feltételeknek, kötelesek 1 éves határidőn belül átalakítani azokat – a határozat 
hatálybalépésétől számítva. 
 

43.szakasz 
 
 A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE         Képviselő-testület elnöke 
Szám:06-2-4/2014-02          Hallgató Imre, s.k. 
Kelt:2014.03.05. 
Kishegyes 
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____________________.___________________ 

 
 
4. 
          Kishegyes község Statútumának 12. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja és 31. szakasza 1. 
bekezdésének 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én                                                                                                                           
megtartott ülésén meghozta a  

Határozatot  
а jogsegélyszolgálat megalakításáról  polgárok részére Kishegyes község területén 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 

A jogsegélyszolgálat polgárok részére Kishegyes közsgben (a továbbiakban:Szolgálat) 
jogsegélyt nyújt Kishegyes község területén élő személyek számára. 

Ezen határozattal megállapítjuk a jogsegélyre (ingyenes vagy illeték ellenében) való 
jogosultságot, a Szolgálat munkakörét és a jogsegély megvalósításának formáit, a jogsegély 
megvalósítási feltételeit, a jogsegélyfelhasználókat, a Szolgálat belső felépítését és munkáját és 
pénzelését.   

2. szakasz 

Jogsegélyre mindenki jogosult, mindenki joga jogsegélyt kérni és kapni a Szolgálattól, ezen 
határozattal összhangban. 

3. szakasz 

A szolgálat felhatalmazása keretein belül nyújt jogsegélyt, amely magába foglalja a 
jogsegélynyújtás kötelezettségét a felhasználók számára, ezen hatérozattal előírt terjedelemben és 
formában. 

Ezen határozattal megállapított jogsegély-rendszer a következő elveken alapszik: 
a) jogsegélyszolgálat elérhetősége 
b) a jogsegélyszolgálat felhasználójának szükségletei felé való irányulás 
c) a jogsegélyszolgálat felhasználója személyes adatainak és személyének védelme 
d) egyenjogúság az ingyenes jogsegélyhasználatban és a felhasználók diszkriminációjának tilalma 
e) általános jogi tájékoztató és tanácsadás serkentése a jogsegélyszolgálat szerve által 
f) a per vitamentes megoldására való ösztönzés 
g) a jogsegélyrendszer rugalmassága és fenntarthatósága 
h) a meglévő eszközök megőrzése és fejlesztése a jogsegélynyújtás területén 
i) partnertségek és jogsegélyszolgálatok munkája irányításának serkentése 
j) a jogsegélyt nyújtó személy továbbképzési feltételeinek megteremtése, a meghatározott jogi 
területen 
k) a jogsegélyrendszeren belül történő igazgatás, vezetés és döntéshozatal bármely formájának 
nyilvánossága 
l) a jogsegélyrendszer minőségének rugalmas követése, ellenőrzése és előrehaladása. 
 II A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT MUNKÁJÁNAK HATÁSKÖRE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS 
FORMÁI 

1. szakasz 
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A szolgálat a jogsegélynyújtást a következő formákban valósítja meg: 
a) általános tájékoztató a jogokról és kötelezettségekről 
b) jogi tanács és segítség az űrlapok kitöltésében 
c) jogsegély a meghatározott írásos kérvények, javaslatok, ellenvetések, vádirat, fellebbezés 
összeállításában 
d) iratkesztés a következő területeken: családjog, munkajog, örökösödési jog, tulajdonjogi 
kapcsolatok, közigazgatási jog, permentes eljárás javaslata, peres eljárás és a végrehajtott 
eljárás iratai és egyéb, kivéve a következő területeket: büntetőjog, gazdasági vétség, 
szabálysértési eljárás és a szerződéskötés. 
III AZ INGYENES JOGSEGÉLY MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS AZ 
INGYENES JOGSEGÉLY FELHASZNÁLÓI    

2. szakasz 

Ingyenes jogsegélyre jogosultak azok a személyek, akik  Kishegyes község területén élnek, és 
amennyiben családon belüli erőszak áldozatai. 

A fizikai személy a következő feltételek alapján szerez ingyenes jogsegély-felhasználó státust: 
1. állandó lakhelye, lakcíme vagy menekült státusa Kishegyes község területén van-a személyi 

igazolvány fénymásolata 
2. szociális lappal rendelkezik-Topolya és Kishegyes község Szociális központja által kiadott 

végzás vagy bizonylat 
Amennyiben a személynek nincs bizonyítéka arról, hogy szociális lappal rendelkezik vagy 

nincs bizonylata arról, hogy az illetékes helyi szerveknél szociális esetként nyilvánított, de 
ingyenes jogeljárásra hivatkozik, a kérvény mellé a következőket kell csatolnia: 

1. személyi igazolvány fénymásolata 
2. a háztartás összjövedelméről és bevételéről szóló bizonylat (minden látható anyagi 

jövedelem és bevétel)-hogy az össz anyagi jövedelem nem haladja meg a vagyoni becslést, amely 
a minimális szociális biztonság alapján lett meghatározva, családtagonként illetve azok a 
felhasználók, akik jövedelme a Szerb Köztársaságban lévő minimálbér alatt van 

3. adótartozási bizonylat 
4. munkanélküliség esetén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott bizonylat 
5. aláírt kijelentés, mely szerint polgárjogi és anyagi felelőssége tudatában garantálja, hogy a 

Szolgálatnak megadott adatok pontosak. 
A jogsegélynyújtási eljárásban a kérelmező kérelmet nyújt be a jogsegélyt nyújtó személynek, 

szabad formában, nyomtatott űrlapon, amelyben a kérelmező büntetőjogi és anyagi felelőssége 
tudatában kitölti a magáról, a vagyoni helyzetéről és jövedelméről és a kért jogvédelemről szóló 
adatokat. 

A jogokról és kötelezettségekről szóló általános információkra és az űrlap kitöltéséhez 
szüksége segítségre minden személy jogosult, függetlenül az ingyenes jogsegély megvalósításához 
szüksége feltételektől. Ez a jogsegély az információs pultnál is történhet, Kishegyes község 
Községi közigazgatásának épületében. 

Az ingyenes jogsegélyre jogosult személyek csoportosítása a végzések, bizonylatok, 
határozatok, kivonatok, igazolványok vagy a felhasználó kijelentése vagy egyéb eszközök alapján 
történik, amellyel bizonyítható a felhasználó megfelelő státusa. 

A Szolgálat együttműködik Topolya és Kishegyes község Szociális központjával. 
A jogsegély nem lesz jóváhagyva a következő esetekben: 
a) ha már a kérelemből, bizonyítékokból és tettekből, amelyekre a kérelem alapszik, kiderül, 

hogy a kérelmezés alaptalan, 
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b) ha indokolatlan eljárásról van szó (a kérelmező nyilvánvalóan ellentmondásos a valós 
helyzettel a siker érdekében, vagy tisztességtelen és erkölcstelen eljárást szeretne, a cél elérése 
érdekében) 

c) ha a jogsegélynyújtás ártalmas lenne a  kérelmező érdekeire nézve 
d) ha a fél ebben az ügyben, mielőtt a Szolgálathoz fordult volna ingyenes eljárásért,  ügyvédet 

fogadott. 
IV AZOK A FELHASZNÁLÓK, AKIK ILLETÉK FIZETÉSE ELLENÉBEN JOGOSULTAK 

JOGSEGÉLYRE  
.  

1. szakasz 

Azok a polgárok, akik nem jogosultak az ingyenes jogsegélyre, a Szolgálat illeték ellenében 
jogsegéylt nyújt. 
Az illeték magassága a Szolgálat által végzett szolgáltatás idején érvényben lévő SZK ügyvédi 
díjának 50%-a. 
A pénzilletéket Kishegyes község költségvetése javára kell befizetni. 

V. BELSŐ SZERVEZŐDÉS ÉS A SZOLGÁLAT MUNKÁJA 
7. szakasz 

A szolgálat belső szerveződésére és munkájára az érvényben lévő Községi közigazgatásáról 
szóló határozat és Kishegyes község belső szerveződésről és a munkahelyek csoportosításáról 
szóló szabályzat érvényes. 

8. szakasz 
 A végzettség foka és fajtája szempontjából a Szolgálatban a jogsegélyt az a személy 
nyújthatja, aki a  következő felsőfokú végzettséggel és elnevezéssel rendelkezik: 
a) igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogász,  
b) az állami szervekben való elhelyezkedéshez szükséges szakvizsgával rendelkező okleveles 
jogász 
c) az állami szervekben való elhelyezkedéshez szükséges szakvizsgával rendelkező okleveles 
jogász-mester  
VI A SZOLGÁLAT ALKALMAZOTTJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

9. szakasz 
A Szolgálat meghatalmazott személye önálló a jogsegélynyújtásban, és ő dönt, mely jogi 

eszközöket használja a fél érdekében. 
A Szolgálat meghatalmazott személye minden irat fejlécére a következő szöveket kell, 

hogy írja: Szerb Köztársaság-Vajdaság AT-Kishegyes község-Községi közigazgatás-
Jogsegélyszolgálat. 

Minden iratot számmal és keltezéssel kell jelölni. 
A Szolgálat dokumentációját az érvényben lévő irodai ügyvitelről szóló aktussal 

összhangban kell vezetni. 
10. szakasz 

A Szolgálat meghatalmazott személye köteles lelkiismeretesen jogsegélyt nyújtani, a 
törvénnyel és a professzionális ügyvédi erkölcsi kódexszel összhangban. 

A meghatalmazott személy köteles titokban tartani azt, amit a fél bizalmasan elmondott. 
11. szakasz 

A meghatalmazott személy köteles jogsegélyt nyújtani, kivéve, ha a fél olyan tárggyal 
jelentkezik, amely ellentétes Kishegyes község, a közvállalatok és azon intézmények 
érdekeivel, amelyet Kishegyes község alapított. 
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A meghatalmazott személy köteles megtagadni a jogsegélynyújtást, ha ugyanebben az 
ügyben jogsegélyt nyújtott az ellentétes félnek, mint ahogy a törvénnyel előlátott feltételek és 
esetekben. 

A meghatalmazott személy az eljárás befejeztével köteles átadni az össz iratot és okmányt, 
a fél kérelmére. 

VII ÁTMENETI- ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
12. szakasz 

Ezen határozat hatályba lépésével érvénytelenné válik  a Kishegyes község közigazgatásában a 
polgárok részére megalakítandó jogsegélyszolgálatról szóló határozat (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 5/2003 szám). 

 
13. szakasz 

Ezen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Hallgató Imre, s.k. 
Szám: 06-2-5/2014-02 Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
  
 

____________________.___________________ 
5. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 53. és 54. szakaszának (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/09 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 
10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a 
kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Statútumának 23. szakasza alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a  
 
 

 
 

Végzést 
a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató bizottsága tagjainak felmentéséről  

 
1.szakasz 

Felmentjük a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intéymény Igazgató bizottsága tagjait: 
-az önkormányzat részéről: 
1. Szilágyi Ildikó Kishegyesről  
2. Szarka Gyöngyi Bácsfeketehegyről 
3. Glendža Tamara Szeghegyről 
 
-az alkalmazottak részéről: 
 
1. Janó Mária Kishegyesről 
2.Pajović M. Zorica Bácsfeketehegyről 
3. Martinović Maja Szeghegyről 
 
-a szülők soraiból: 
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1. Csabai Timea Kishegyesről 
2. Kaluđerović Maja Szeghegyről 
3. Kocić Slađana Bácsfeketehegyről 

 
2.szakasz 

Az Igazgató bizottság tagjait mandátumuk lejárta végett mentjük fel. 
 

3. szakasz 
 

E végzés a meghozatala napján lép hatályba. 
 

4. szakasz 
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Hallgató Imre, s.k. 
Szám: 06-2-6/2014-02 Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
 

____________________.___________________ 
 
6. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 53. és 54. szakaszának (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/09 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 
10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a 
kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Statútumának 23. szakasza alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a  
 

Végzést 
a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató bizottsága tagjainak kinevezéséről 

 
1. szakasz 

Kinevezzük a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgató bizottsága tagjait: 

-az önkormányzat soraiból: 

1. Fodor Hilda, Kishegyes, Forrás u. 33. 
2. Szarka Gyöngyi, Bácsfeketehegy, Népfront u. 74. 
3. Popivoda Tanja, Szeghegy, Đ. Đaković 56. 
 
-az alaklmazottak soraiból: 

1. Tumbász L. Kornélia Kishegyesről 
2. Molnár Gabriella Bácsfeketehegyről 
3. Nikolić Slavica Szeghegyről 
 
-a szülők soraiból: 

1. Atlagić Milka, Szeghegy, B. Sekulić 5a. 
2. Földi Krizsán Ildikó, Kishegyes, Fehér F. 32. 
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3. Bertók Csilla, Bácsfeketehegy, Temető u. 23. 
 

2. szakasz 

Az Igazgató bizottság tagjait négy éves megbízatási időszakra nevezzük ki. 

3. szakasz 
E végzés a meghozatala napján lép hatályba. 

4. szakasz 
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Hallgató Imre, s.k. 
Szám: 06-2-7/2014-02 Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
 

____________________.___________________ 
7. 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/2008 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 

 

Végzést 
I. 

Jóváhagyjuk  Topolya és Kishegyes község szociális központja-Kishegyesi osztályának 2013. évi munkájáról  
szóló jelentését. 

 
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                   Hallgató Imre, s.k 
Szám: 06-2-9/2014-02            a Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 

____________________.___________________ 
8. 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 
 
 

V é g z é s t 
 
 

I. 
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 Jóváhagyjuk a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 2013. évi munkájáról szóló jelentését. 

 
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE           Hallgató Imre, s.k. 
Szám: 06-2-8/2014-02      a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 
 

____________________.___________________ 
9. 
 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 
 

V é g z é s t 
 
 

I. 
 

Jóváhagyjuk a „Biblioteka Mali I đoš – Kishegyesi könyvtár” 2013. évi munkájáról  szóló jelentését. 
 

 
 

II. 
 

 
 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                   Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-10/2014-02                  A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 
 

____________________.___________________ 
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10. 
A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 

Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 
 

Végzést 
I. 

Jóváhagyjuk a kishegyesi Telekrendezési és Útügyi Közvállalat 2013. évi munkájáról szóló jelentését és a 2014. 
évi ügyleti tervének és programjának tervét és a közvállalat Statútumát 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-11/2014-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 

____________________.___________________ 
11. 
 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 

Végzést 
 

I. 
Jóváhagyjuk a kishegyesi Vöröskereszt 2013. évi munkájáról szóló jelentést 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-12/2014-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 
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____________________.___________________ 
12. 
 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 
 

Végzést 
 

I. 
Jóváhagyjuk a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény 2012/2013 iskolaév tervének megvalósításáról 

szóló jelentését.  
II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-13/2014-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 

____________________.___________________ 
13. 
 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 

 
Végzést 

 
I. 

Jóváhagyjuk Kishegyes község Ifjúsági irodájának 2013. évi  munkájáról szóló jelentését 
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
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KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-14/2014-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 
 

 
____________________.___________________ 

14. 
 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 

Végzést 
 

I. 
 

Jóváhagyjuk Kishegyes község Községi közigazgatásának 2013. évi munkájáról szóló jelentését. 
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-17/2014-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 

____________________.___________________ 
15. 

A Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2014.03.05-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 

Végzést 
 

I. 
Jóváhagyjuk a szabadkai Regionális hulladéktároló kft. 2014. évi ügyviteli programját.  

 
II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
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KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-2-15/2014-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt.:2014.03.05. 
K i s h e g y e s 
 

____________________.___________________ 
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3. 
Na osnovu   Zakona o dobrobiti životinja («Službeni Glasnik RS» br. 41/09),  Zakona o 

veterinarstvu («Službeni Glasnik RS» br. 91/05 i br. 30/2010), Pravilnika o uslovima za dobrobit životinja 
(«Službeni Glasnik RS» br. 6/10)i člana 68. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ broj 4/91) 
Skupština opštine Mali Iđoš na sјednici održanoj dana 05.03.2014. godine donosi 
 

O d l u k u 
o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji opštine Mali I đoš 

 
I  OPŠTE ODREDBE 
 

Član 1. 
 
 Ovom Odlukom propisuju se uslovi za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji opštine Mali 
Iđoš.  
 Važećom prostornom dokumentacijom za svaku zonu stanovanja propisan je maksimalan broj 
životinja koje se mogu držati u objektima za držanje domaćih životinja, pod uslovima propisanim ovom 
Odlukom. 
 

Član 2. 
 
 Domaćim životinjama u smislu ove Odluke smatraju se: kopitari, papkari, pernata živina, kunići, 
domaći golubovi, psi i mačke, ukrasne i egzotične ptice i pčele. 
 

Član 3. 
 
 Držalac životinja iz člana 2. ove Odluke dužan je da im obezbedi ishranu, higijensko sanitarne 
uslove i zdravstvenu zaštitu kao i da obezbedi da se držanjem životinja ne zagađuje okolina i ne 
uznemiravaju treća lica. 
 

Član 4. 
  
 Držalac životinja dužan je da u slučaju sumnje da su životinje obolele od zarazne bolesti prijavi 
postojanje sumnje najbližoj veterinarskoj stanici ili organu uprave nadležnom za poslove veterinarske 
inspekcije i da postupi po njihovom nalogu. 
 
II DRŽANJE ŽIVOTINJA 
 

Član 5. 
 
 U objektima ili zgradama kolektivnog stanovanja mogu se držati sledeće domaće životinje: psi i 
mačke, ukrasne i egzotične ptice i to pod posebnim uslovima i na način propisan ovom Odlukom. 
 

Član 6. 
 
 U ekonomskim objektima i stajama za uzgoj životinja mogu se držati domaće životinje, u skladu sa 
posebnim uslovima propisanim ovom Odlukom i sa važećom prostornom dokumentacijom kojom je 
propisan maksimalni kapacitet objekata po zonama naselja. 
 

Član 7. 
 
 Maksimalan broj grla, tj.kapacitet objekata za držanje domaćih životinja po zonama naselja je 
sledeći: 
Ukupno 5 uslovnih grla 
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Zona 1. 5 grla goveda 
  25 grla svinja 
  100 kom.živine, kunića 
  20 grla koza ili ovaca 
Ukupno 20 uslovnih grla 
 
Zona 2. 20 grla goveda 
  100 grla svinja 
  1000 kom.živine, kunića 
  150 koza ili ovaca 
Ukupno 100 uslovnih grla 
 
Zona 3. 100 grla goveda 
  500 grla svinja 
  2000 pilića 
  300 koza ili ovaca 
 

8. Psi i mačke 
 

Član 8. 
 
 U objektima ili zgradama kolektivnog stanovanja jedno domaćinstvo može držati u stanu jednog 
psa i jednu mačku. 
 Podmladak životinja iz stava 1. ovog člana domaćinstvo može držati najduže do 2 meseca starosti. 
 

Član 9. 
 
 U objektima ili zgradama kolektivnog stanovanja jedno domaćinstvo može u stanu uz pismenu 
saglasnost većine stanara odnosno skupštine zgrade držati pse i mačke u broju većem od propisanog u članu 
8. ove Odluke. 
 

Član 10. 
 
 U zajedničkom stanu psi i mačke se mogu držati pod uslovima propisanim ovom Odlukom samo 
ako postoji saglasnost sustanara. 
 

Član 11. 
 
 U objektima ili zgradama kolektivnog stanovanja nije dozvoljeno držanje pasa i mačaka na 
balkonu, terasi ili lođi i zajedničkoj prostoriji. 
 
 
 

Član 12. 
 
 U dvorištu porodične stambene zgrade, mogu se držati najviše dva psa, a njihov podmladak najduže 
do 2 meseca starosti.  
 Psi iz stava 1. ovog člana moraju se držati u ograđenom prostoru ili vezani na lancu tako da ne 
mogu ugroziti prolaznike i susede. 
 Držalac psa je dužan da u dvorištu za psa obezbedi odgovarajuću kućicu. 
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 Pas može slobodno da se kreće samo u stanu ili u ograđenom prostoru u dvorištu porodične 
stambene zgrade sa više stanova pod uslovom da mu je omogućen izlazak, a u dvorištima individualnih 
stambenih objekata pas može biti slobodan samo ako ne postoji mogućnost da napusti dvorište ili na drugi 
način ugrozi ili uznemiri prolaznike. 
 Držalac psa je dužan da na ulaznim vratima – kapiji, na vidnom mestu istakne natpis kojim se 
upozorava na prisustvo psa. 
 

Član 13. 
 
 U zajedničkom dvorištu pas se može držati pod uslovima propisanim članom 12. ove Odluke samo 
ako postoji saglasnost većine korisnika zajedničkog dvorišta. 
 

Član 14. 
 
 Držalac psa može da izvodi psa van zatvorenog prostora samo na kratkom povodniku i sa zaštitnom 
korpom na njušci, osim pasa malih rasa kao što su: pekinezeri, pinčevi, jorkširski, škotski, norvički, koker 
španijer i slično, koji se mogu izvoditi bez korpe na njušci, sa odgovarajućim povodnikom. 
 Pri izvođenju psa na okovratniku mora biti pričvršćena registarska oznaka, u skladu sa posebnim 
propisom. 
 

Član 15. 
 
 Psi se mogu izvoditi sa zaštitnom korpom na njušci na javne površine i ne mogu se puštati da se 
slobodno kreću. 
 Veliki psi (šarplaninci, dobermani, doge, nemački ovčari i sl.) mogu se izvoditi na javne površine 
samo na kratkom povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci. Mogu slobodno da se kreću pod kontrolom 
držaoca psa i bez zaštitne korpe na njušci lovački psi za vreme lova, ovčarski psi za vreme čuvanja stoke, 
štenad do četiri meseca starosti i psi malih rasa (pekinezeri, čivave i sl.) za vreme izvođenja na mesta iz 
stava 1.ovog člana. 
 Izuzetno od odredaba stava 2. i 3. ovog člana bez zaštitne korpe na njušci, a pod neposrednom 
kontrolom držaoca na odgovarajućem povodniku mogu da se izvode radi „istrčavanja“ psi sa rodovnikom – 
rasni psi u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana. 
 Na području opštine Mali Iđoš ne mogu se držati ni kretati psi rase pitbul – terijer i stafordšir-
terijer. 
 

Član 16. 
 
 Opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove svojim rešenjem može odrediti mesta na 
koja se mogu izvoditi psi i kretati na način propisan članom 15. ove odluke, uz pribavljeno mišljenje organa 
mesne zajednice.  
 

Član 17. 
 
 Ukoliko pas ili mačka, pri izvođenju iz stana, zagade zajedničko stepenište ili druge zajedničke 
prostorije, držalac životinje je dužan da bez odlaganja zagađenu površinu očisti i opere. 
 Ukoliko pas ili mačka zagade javne površine, držalac životinje je dužan da ih bez odlaganja očisti. 
 

Član 18. 
 
 Držalac psa je dužan da registruje i trajno obeleži psa na način određen posebnim propisom. 
 

Član 19. 
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 Držaoci pasa i mačaka obavezni su da prvo vakcinisanje ovih životinja izvrše nakon napunjena 4 
meseca starosti. 
 Držaoci pasa i mačaka obavezni su da jedanput godišnje vakcinišu ove životinje protiv besnila i 
drugih zaraznih bolesti kao i da izvrše dehelmetizaciju. 
 

Član 20. 
 
 Ako pas ili mačka ozlede neko lice, držalac životinje je dužan da o tome odmah obavesti organ 
uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije i da po nalogu tog organa privede životinju na pregled. 
 

Član 21. 
 
 Držalac životinje je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa prijavi uginuće životinje 
nadležnoj veterinarskoj službi radi utvrđivanja uzroka uginuća. 
 

9. Ukrasne i egzotične ptice 
 

Član 22. 
 
 U objektima kolektivnog stanovanja mogu se u stanovima držati ukrasne i egzotične ptice u broju i 
na način kojim se drugi stanari ne ometaju u mirnom korišćenju stanova.  
 U objektima individualnog stanovanja svih tipova, pomoćnim prostorijama tih objekata ili u 
dvorištima u kavezima mogu se držati ukrasne i egzotične ptice, a u cilju razmnožavanja i prodaje samo pod 
uslovom da se prethodno pribavi saglasnost organa uprave nadležnog za poslove veterinarske inspekcije. 
 
 
 
 

10. Kuni ći 
 

Član 23. 
 
 U 1.zoni kunići mogu da se drže u ekonom.objektima, ograđenom prostoru ili u kavezu. 
 U 2. i 3. zoni kunići mogu da se drže u ekonomskim objektima koji zadovoljavaju veterinarsko-
sanitarne uslove propisane Pravilnikom o veterinarsko sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje 
kopitara, papkara, živine i kunića. 
 Ako dvorište, pomoćni objekat ili prostoriju koriste više vlasnika ili korisnik, kunići se mogu držati 
pod uslovima propisanim ovom Odlukom samo ako se s tim saglasi većina vlasnika, odnosno korisnika 
dvorišta, pomoćnog objekta ili prostorije. 
 

11. Pernata živina 
 

Član 24. 
 
 U zoni 1. pernata živina može da se drži u ekonom.objektima, ograđenom prostoru ili u kavezu. 
 Objekti za držanje pernate živine moraju biti napravljeni od materijala koji se može lako čistiti i 
dezinfikovati. 
 Pernata živina može da se drži i na otvorenom prostoru u dvorištu pod uslovom da je ograđen tako 
da se sprečava nekontrolisan izlazak živine i uređen tako da se može higijenski održavati. 
 Ako dvorište ili pomoćni objekat ili prostoriju koristi više vlasnika ili korisnika, pernata živina se 
može držati pod uslovima propisanim ovom Odlukom samo akose sa tim saglasi većina vlasnika odnosno 
korisnika dvorišta, objekta ili prostorije. 
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12. Golubovi 

 
Član 25. 

 
 Golubovi se mogu držati u objektima izgrađenim na parcelama individualnog stanovanja u 
posebnim prostorijama na tavanu ili u posebno izgrađenim odgovarajućim objektima ili kavezima u 
dvorištu. 
 

Član 26. 
 
 Podovi stalnih i privremenih objekata za držanje golubova moraju biti izgrađeni od nepropustljivog 
materijala koji se može lako čistiti i dezinfikovati. 
 Stalno i privremeni objekti za držanje golubova moraju se redovno čistiti i po potrebi, a najmanje 
dva puta godišnje dezinfikovati. 
 

Član 27. 
 
 Ako dvorište, tavan ili pomoćni objekat koristi više vlasnika ili korisnika, golubovi se mogu držati 
pod uslovima propisanim ovom Odlukom samo ako se satim saglasi većina vlasnika odnosno korisnika 
dvorišta, tavana ili pomoćnog objekta. 
 

13. Pčele 
 

Član 28. 
 
 Pčele se mogu držati na teritoriji opštine Mali Iđoš pod sledećim uslovima: 

3. na izgrađenim parcelama sa objektima individualnog stanovanja i porodičnim stambenim zgradama 
mogu se u dvorištu držati pčelinjaci do 10 košnica, pod uslovom da su udaljeni najmanje 10 metara 
od stambenih objekata, objekata za držanje životinja i objekata za snabdevanje vodom, a ulaz u 
košnicu ne sme biti okrenut prema ovim objektima, 

4. pčelinjaci preko 10 košnica mogu se držati odnosno potavljati na otvorenom prostoru tako da su 
udaljeni najmanje 50 metara od stambenih objekata, objekata za držanje stoke i javnih puteva, a 
ulaz u košnice ne sme biti okrenut prema ovim objektima. 

 
14. Kopitari i papkari 

 
Član 29. 

 
 Objekti za držanje kopitara i papkara moraju biti izgrađeni od odgovarajućeg materijala, osvetljeni; 
i vratima i prozorima okrenutim prema dvorištu. 
 U letnjim mesecima kopitari i papkari se mogu držati i ispod nadstrešnice pod uslovom da se 
obezbedi odvođenje nečistoće u skladu sa stavom 3. i 4. ovog člana. 
 Staje moraju biti sagrađene od tvrdog materijala sa podovima od nepropustljivog materijala i 
nagibom prema kanalu za odvođenje nečistoće i vode u prihvatni bazen ili đubrište. 
 Prihvatni bazen ili đubrište mora biti na takvom mestu ozidano odnosno izgrađeno tako da ne 
dozvoljava propuštanje i oticanje nečistoće, zagađenje okoline, zemljišta, prirodnih i izgrađenih izvora 
vodosnabdevanja i mora se redovno prazniti. 
 

Član 30. 
 

Udaljenost objekata po zonama naselja 
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1.zona: 
Objekti za držanje domaćih životinja iz članova 23, 24 i 29 ove Odluke moraju biti udaljeni od uličnog 
fronta, od stambenog objekta na susednoj parceli najmanje 15 m. 
2.zona: 
Ulični front – 15 m ; komšija – 20 m 
3.zona: 
Ulični front – 25 m ; komšija – 40 m 
 Prihvatni bazen ili đubrište za odlaganje i zbrinjavanje čvrstog i tečnog stajskog đubriva mora biti 
izgrađen od vodonepropusnog materijala i udaljen najmanje 50 m od uličnog fronta i najbližeg susednog 
objekta. 
 
III HVATANJE NAPUŠTENIH I SAHRANJIVANJE UGINULIH DO MAĆIH ŽIVOTINJA 
 

Član 31. 
 
 Hvatanje napuštenih i sakupljanje uginulih domaćih životinja vršiće se preo za te namene 
ovlašćenog i registrovanog lica. 
 Sahranjivanje uginulih domaćih životinja vrši se na posebno uređenom prostoru za te namene – 
groblju životinja koje održava nadležni organ Skupštine opštine. 
 Mesto za groblje životinja odrediće svojim rešenjm opštinski organ uprave nadležan za komunalne 
poslove. 
  
IV MERE ZABRANE 
 

Član 32. 
 
 Zabranjeno je u skladu sa ovom Odlukom: 

10. zlostavljanje i napuštanje domaćih životinja, 
11. hvatanje i uništavanje domaćih životinja, osim od strane ovlašćene organizacije ili službe u skladu 

sa postupkom i načnom propisanim ovom Odlukom, 
12. ostavljanje leševa uginulih životinja i njihovih delova, 
13. sahranjivanje uginulih životinja i njihovih delova van mesta određenog za tu svrhu, 
14. huškanje jedne životinje na drugu, 
15. organizovanje borbi životinja i učešće životinja u tim borbama, 
16. uvođenje pasa i mačaka i drugih životinja u službene prostorije, sredstva javnog saobraćaja, na 

javna kupališta i šetališta ili na druga javna mesta gde se okuplja veći broj građana, 
17. šišanje pasa u parkovima i na drugim javnim površinama, 
18. pojenje životinja na javnim česmama i bunarima namenjenim vodosnabdevanju građana 

 
V NADZOR 
 

Član 33. 
 
 Nadzor nad primenom ove Odluke vrši opštinski komunalni inspektor. 
 Opštinski inspektor obavezan je da ponese rešenje o zabrani držanja životinja, ukoliko se iste drže 
suprotno odredbama ove Odluke, kao i u slučajevima iz člana 40. tačka 6. ove Odluke. 
 Opštinski inspektor ovlašćen je da vlasnicima ili držaocima životinja rešenjem naloži da u 
određenom roku uklone nedostatke ili nepravilnosti u pogledu držanja životinja, u smislu odredaba ove 
Odluke, odnosno da rešenjem zabrani držanje životinja suprotno odredbama ove Odluke ukoliko ne postupe 
po rešenju za otklanjanje nedostataka ili nepravilnosti u držanju životinja. 
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Član 34. 

 
 Opštinski inspektor pokrenuće postupak za prinudno izvršenje – uklanjanje životinja, ukoliko 
vlasnik ili držalac životinje ne postupi u skladu sa rešenjem o zabrani držanja životinja iz člana 41. stav 2. i 
3. ove Odluke, odnosno ako životinju ne otuđi u ostavljenom roku. 
 

Član 35. 
 
 Uklanjanje životinja u postupku prinudnog izvršenja izvršiće se na teret vlasnika ili držaoca i to 
tako što će se uklonjena životinja predati odgovarajućoj organizaciji ili preduzetniku (zadruga ili drugi 
odgajivač, klanica i sl) uz naknadu, od koje vlasniku ili držaocu pripada iznos naknade umanjen za troškove 
prinudnog izvršenja. 
 
VII KAZNENE ODREDBE 
 

Član 36. 
 
 Novčanom kaznom od 1.000 – 5.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako: 

7. u slučaju postojanja sumnje o obolenju životinje o tome odmah ne obavesti najbližu veterinarsku 
službu ili organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije i ne postupi po njihovom 
nalogu (član 4.Odluke) 

8. na parcelama – objektima individualnog stanovanja gradskog tipa, gde ne postoje pomoćni objekti, 
drži kopitare i papkare (član 6. stav 1. tačka 1. Odluke) 

9. ako postupi suprotno članu 15. stav 4. ove Odluke 
10. najmanje jedanput godišnje ne privede psa ili mačku nadležnoj veterinarskoj službi radi cepljenja 

protiv besnila i drugih zaraznih bolesti i ne izvrši dehelmetizaciju (član 19. Odluke) 
11. drži životinje na način o i u broju suprotno odredbama člana 23. do 31. ove Odluke 
12. neovlašćeno obavlja poslove hvatanja, prevoza, sahranjivanja ili uništavanja domaćih životinja 

suprotno odredbama člana 32. ove Odluke 
Za prekršaj iz stava 1. tačke 1. do 6.ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 – 
2.500 dinara. 
Za prekršaj iz stava 1. tačka 1. do 6. ovog člana kazniće se odgovorno lice  u pravnom licu novčanom 
kaznom od 2.000 dinara. 
 

Član 37. 
 
 Novčanom kaznom od 2.000 dinara kazniće se za prekršaj građanin ako:  
23. drži pse i mačke u objektima – zgradama kolektivnog stanovanja u broju i na način suprotno 

odredbama člana 8. Odluke 
24. u objektima kolektivnog stanovanja u slučaju držanja većeg broja pasa i mačaka od propisanog ne 

pribavi pismenu saglasnost većine stanara odnosno skupštine zgrade (član 9. Odluke) 
25. ako ne pribavi saglasnost sustanara za držanje životinja, u skladu sa članom 10. Odluke 
26. u zgradama kolektivnog stanovanja drži pse i mačke u prostorijama suprotno odredbama člana 

11.Odluke 
27. u dvorištu porodične stambene zgrade drži pse i njihov podmladak u broju i na način suprotan 

odredbama člana 12.Odluke 
28. u zajedničkom dvorištu drži psa bez saglasnosti većine korisnika dvorišta (član 13.Odluke) 
29. izvodi psa van zatvorenog prostora suprotno odredbama članova 14. i 15. ove Odluke 
30. ako postupi suprotno članu 15. stav 4. Odluke 
31. bez odlaganja ne opere i ne očisti zagađeno stepenište, zajedničke ili druge prostorije ili javnu 

površinu (član 17.Odluke) 
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32. najmanje jedanput godišnje ne privede psa ili mačku nadležnoj veterinarskoj službi radi cepljenja 
protiv besnila i drugih zaraznih bolesti i ne izvrši dehelmetizaciju (član 19.Odluke) 

33. u slučaju da pas ili mačka ozlede neko lice, odmah o tome ne obavesti organ nadležan za poslove 
veterinarske inspekcije i ne postupi po nalogu tog organa (član 20. Odluke) 

34. ne prijavi uginuće domaćih životinja na način i u roku iz člana 21. Odluke 
35. drži ukrasne i egzotične ptice suprotno odredbama člana 22.Odluke  
36. drži kuniće suprotno odredbama člana 23.Odluke 
37. drži pernatu živinu suprotno odredbama člana 24.Odluke 
38. drži golubove suprotno odredbama članova 25-27.Odluke 
39. drži pčele suprotno odredbama člana 28.Odluke 
40. drži kopitare i papkare u objektima i sanitarno-higijenskim uslovima suprotno članu 29.Odluke 
41. drži životinje iz člana 29. stav 1. i 2. Odluke o objektima koji su locirani od stambenog objekta 

suprotno odredbama člana 31. stav 1. i 2. Odluke 
42. drži životinje iz člana 29. stav 1. i 2. Odluke u objektima koji su locirani od stambenog objekta 

suprotno odredbama člana 31. stav1. i 2. Odluke 
43. ako je prihvatni bazen smešten i izgrađen suprotno uslovima propisanim u Odluci o održavanju 

čistoće (član 31. stav 3. Odluke) 
44. postupa sa domaćim životinjama suprotno odredbama člana 40. Odluke 

 
Član 38. 

 
 Novčanom kaznom od 2.000 dinara kazniće se građani na licu mesta ako izvodi psa suprotno 
odredbama članova 14. i 15. stav 1., 2. i 3. Odluke. 
 
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 39. 
 
 Odredbe ove Odluke koje se odnose na broj i vrstu životinja koje se mogu držati ne odnose se na 
pravna i fizička lica kojima je predmet poslovanja čuvanje i uzgoj odnosno promet životinja, u skladu sa 
posebnim propisima. 
 

Član 40. 
 
 Odredbe ove Odluke koje se odnose na broj i rasu pasa koji se mogu držati ne odnose se na pravna i 
fizička lica koja u vršenju svoje redovne delatnosti koriste psa u cilju fizičkog obezbeđenja službenih 
prostorija u objektima – pogona, skladišta i slično (službeni psi). 
 

Član 41. 
 
 Opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove u roku od 3 meseca, od dana stupanja na 
snagu ove Odluke, dužan je da realizuje obaveze propisane članom 16. ove Odluke. 
 

Član 42. 
 
 Vlasnici postojećih staja i drugih objekata za držanje životinja, koji ne ispunjavaju prostorne uslove 
propisane ovom Odlukom, dužni su da ih usklade u roku od jedne godine, od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 
 

Član 43. 
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 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Mali 
Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                                  Predsjednik Skupštine opštine 
Broj:06-2-4/2014-02 
Dana:05.03.2014. g.                Halgato Imre, s.r.  
Mali I đoš 

____________________.___________________ 

 
4. 
 

Na osnovu člana 12. stava 1. tačke 33. i člana  31.stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Mali Iđoš („Sl.list 
Opštine Mali Iđoš“ broj 13/08-prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sјednici održanoj 
dana 05.03.2014. godine donosi: 
 

Odluka 
o osnivanju službe pravne pomoći građanima na teritoriji opštine Mali I đoš 

  
I. OSNOVNE ODREDBE  

Član 1  

Služba pravne pomoći građanima na teritoriji Opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: Služba) pruža 
pravnu pomoć licima na teritoriji opštine Mali Iđoš. 

Ovom odlukom uređuje se pravo na pravnu pomoć (besplatnu ili uz plaćanje naknade), delokrug 
rada Službe i oblici ostvarivanja pravne pomoći, uslovi ostvarivanja pravne pomoći, korisnici pravne 
pomoći, unutrašnja organizacija i rad službe i finansiranje.  

Član 2  

Pravo na pravnu pomoć predstavlja pravo svakog lica da traži i dobije od Službe ostvarivanje prava 
na pravnu pomoć, u skladu sa ovom odlukom.  

Član 3  

Služba pruža pravnu pomoć u granicama svog ovlašćenja, koje se sastoji u obavezi pružanja pravne 
pomoći korisnicima, u obimu i oblicima predviđenim odlukom.  

Sistem pravne pomoći, ustanovljen ovom odlukom, zasniva se na sledećim principima:  
 

a) dostupnost usluga pravne pomoći;  
b) usmerenost ka potrebama korisnika usluga pravne pomoći;  
c) zaštite podataka ličnosti i zaštite privatnosti korisnika usluga pravne pomoći;  
d) ravnopravnost u korišćenju besplatne pravne pomoći i zabrani diskriminacije korisnika usluga pravne 
pomoći;  
e) podsticanje opšteg pravnog informisanja i savetovanja od strane organa za pružanje pravne pomoći  
f) podsticanje mirnog rešavanja sporova;  
g) efikasnost i održivost sistema pravne pomoći;  
h) očuvanje i unapređenje postojećih resursa u oblasti pružanja pravne pomoći;  
i) podsticanje partnerstva i koordinacije rada pružalaca usluga pravne pomoći;  
j) stvaranje uslova za specijalizaciju pružalaca usluga pravne pomoći za određenu pravnu oblast;  
k) javnost svih oblika rada u upravljanju, rukovođenju i odlučivanju u sistemu pravne pomoći;  
l) efikasno praćenje, kontrola i unapređenje kvaliteta usluga pravne pomoći.  
 
 

II DELOKRUG RADA SLUŽBE I OBLICI OSTVARIVANJA PRAVNE POMOĆI  
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Član 4  

Služba svoju funkciju u pružanju pravne pomoći ostvaruje kroz sledeće oblike pružanja pravne 
pomoći, odnosno prava na:  
a) opšte informacije o pravima i obavezama,  
b) pravni savet i pomoć u popunjavanju obrazaca,  
c) pravnu pomoć u sastavljanju određenih vrsta pismena (molbe, zahtevi, predlozi, prigovori, tužbe, žalbe i 
dr),  
d) sastavljanje pismena iz oblasti: porodičnog prava, radnog prava, naslednog prava, svojinsko-pravnih 
odnosa, upravnog prava, predloga iz vanparničnog postupka, pismena iz parničnog postupka i izvršnog 
postupka, i dr. osim pismena iz oblasti krivičnog prava, privrednih prestupa, prekršajnih postupaka i 
sastavljanje ugovora. 
 
III USLOVI OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I KORISNICI BESPLATNE PRAVNE 

POMOĆI 

Član 5  

Pravo na besplatni pravni savet  imaju sva lica koja su stanovnici Opštine Mali Iđoš i ukoliko su 
žrtve nasilja u porodici. 

Fizičko lice stiče status korisnika prava na besplatnu pravnu pomoć na osnovu sledećih kriterijuma:  
 

3. da ima stalno prebivalište ili boravište ili izbeglički status na teritoriji opštine Mali Iđoš- fotokopija 
lične karte 

4. da je nosilac socijalne karte- rešenje ili potvrda Centra za socijalni rad za opštine Bačka topola i 
Mali Iđoš 
  
Ako lice nema dokaz da je nosilac socijalne karte ili potvrdu da je, kao socijalni slučaj evidentiran 
kod nadležnog lokalnog organa, a poziva se na pravo na besplatno pravno zastupanje,  uz zahtev 
treba da podnosi: 
 

6. fotokopiju lične karte 
7. dokaz o visini primanja za sve članove porodičnog domaćinstva (svi vidovi materijalnih primanja i 

prihoda)-da ukupna materijalna primanja ne prelaze imovinski cenzus određen za minimum 
socijalne sigurnosti po članu porodičnog domaćinstva odnosno korisnici čija su primanja ispod 
utvrđene minimalne zarade u Republici Srbiji 

8. uverenje o poreskom zaduženju 
9. u slučaju nezaposlenosti, uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje 
10. potpisanu izjavu da garantuje pod građanskom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci koje 

je dala Službi tačni. 
 
U postupku sticanja prava na pružanje pravne pomoći korisnik podnosi zahtev ovlašćenom licu koje 

pruža pravnu pomoć, u slobodnoj formi, na odštampanom formularu u kome podnosilac zahteva, pod 
punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, popunjava podatke o sebi, svom imovnom stanju i 
prihodima, kao i vrsti pravne zaštite koju traži. 

Prava na opšte informacije o pravima i obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca imaju sva lica 
bez obzira na uslove za ostvarivanje besplatne pravne pomoći. Ova se pravna pomoć može pružiti na 
informacionim pultovima u zgradi Opštinske uprave Opštine Mali Iđoš. 

Utvrđivanje pripadnosti kategoriji lica koja imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć vrši se na 
osnovu rešenja, potvrde, odluke, izvoda, legitimacije ili na osnovu izjave korisnika ili drugog dokaznog 
sredstva, kojima se može dokazati odgovarajući status korisnika.  
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Služba sarađuje sa Centrom za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš. 
 
 
Pravna pomoć neće se odobriti licu u sledećim slučajevima:  
 

a) se iz samog zahteva, dokaza i činjenica na kojima se zasniva zahtev očigledno može zaključiti da je takav 
zahtev neosnovan,  
b) ako je reč o neopravdanom vođenju postupka (kada je podnosilac zahteva u očiglednom nesrazmeru sa 
stvarnim izgledom na uspeh ili kada želi da vodi postupak radi postizanja svrhe koja je suprotna načelima 
poštenja i morala.  
c) Ako bi pružanje pravne pomoći bilo štetno po interese podnosioca zahteva 
d) da u predmetu, za koji podnosi zahtev za besplatno zastupanje, stranka  pre obraćanja Službi, već 
angažovala advokata. 
 
 

IV KORISNICI KOJI OSTVARUJU PRAVO NA PRAVNU POMOĆ UZ PLAĆANJE NAKNADE  

Član 6  

Građanima koji nemaju status korisnika besplatne pravne pomoći Služba će pružiti pravnu pomoć 
uz obavezu korisnika na plaćanje odgovarajuće novčane naknade. 

 Visina naknade određuje se prema važećoj Advokatskoj tarifi u Republici Srbiji, važećoj u vreme 
obavljanja usluga od strane ove Službe, umanjene za 50%. 

 Novčana naknada se uplaćuje u korist budžeta Opštine Mali Iđoš.  

V. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I RAD SLUŽBE  
 

Član 7 

Na unutrašnju organizaciju i rad Službe primenjuju se važeća  Odluka o opštinskoj upravi i 
Pravilnik za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš. 

Član 8  

U pogledu stepena i vrste stručne spreme, poslove pružanja pravne pomoći u Službi mogu obavljati 
lica koja imaju stečenu visoku stručnu spremu i stručni naziv:  
a) diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom  
b) diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za rad u državnim organima 
c) diplomirani pravnik - master sa položenim stručnim ispitom za rad u državnim organima 
 
 

VI PRAVA I DUŽNOSTI RADNIKA U SLUŽBI  

Član 9  

Ovlašćeno lice u Službi je samostalno  u pružanju pravne pomoći i odlučuje koja će pravna sredstva 
upotrebiti u korist stranke.  

Ovlašćeno lice u Službi na svako izrađeno pismeno treba da stavi zaglavlje sa sledećim tekstom: 
Republika Srbija- AP Vojvodina- Opština Mali Iđoš- Opštinska uprava-Služba pravne pomoći. 

Svako pismeno se ozanačava sa brojem i datumom. 
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Dokumentacija Službe se vodi u skladu sa važećim aktima o kancelarsijkom poslovanju. 

Član 10  

Ovlašćeno lice u Službi dužno je da savesno pruža pravnu pomoć u skladu sa zakonom i Kodeksom 
profesionalne advokatske etike.  

Ovlašćeno lice je dužno da čuva kao tajnu ono što mu je stranka poverila.  

Član 11  

Ovlašćeno lice je dužno da pruža pravnu pomoć stranci koja mu se za takvu pomoć obrati, osim ako 
se stranka javi u predmetima koji su u suprotnosti sa interesima Opštine Mali Iđoš i javnim preduzećima i 
ustanovama čiji je osnivač Opština Mali Iđoš.  

Ovlašćeno lice je dužno da odbije pružanje pravne pomoći ako je u istoj stvari pružalo pravnu 
pomoć protivnoj stranci, kao i u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom.  

Ovlašćeno lice može da otkaže pružanje pravne pomoći u toku postupka samo u slučajevima i pod 
uslovima utvrđenim zakonom.  

Ovlašćeno lice je dužno da po okončanju postupka preda stranci na njen zahtev sve njene spise i 
isprave.  

 
VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Član 12  

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizovanju Službe pravne pomoći 
građima Opštinske uprave Skupštine opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš br.5/2003). 

Član 13  

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Mali 
Iđoš".  

SKUPŠTINA OPŠTINE                     Predsјednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                            Imre Halgato, s.r.  
Broj:06-2-5/2014-02 
Dana:05.03.2014. g. 
M a l i   I đ o š 
 

 
 

____________________.___________________ 
 

5. 
 
 
            Na osnovu člana 53. i 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik 
RS“ br. 72/09), člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
13/2008 – prečišćeni tekst) i člana 23. Statuta PU „Petar Pan“ Mali Iđoš, Skupština opštine Mali Iđoš na 
sednici održanoj dana 05.03.2014. g. donosi 
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R j e š e nj e 
o razrješenju članova Upravnog odbora Predškolske Ustanove  

„Petar Pan“ Mali I đoš 
 

Član 1. 
 

 Razrešavaju se članovi Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali  I đoš: 
- iz reda jedinice lokalne samouprave: 

1.   Silađi Ildiko iz Malog I đoša 
2.   Sarka Đenđi iz Feketića 
3.    Tamara Glendža iz Lovćenca 
 
- iz reda zaposlenih: 

            1. Jano Maria  iz M.  Iđoša  
            2. Pajović M. Zorica  iz   Feketića       
            3. Martinović Maja iz Lovćenca. 
 

- iz reda roditelja: 
            1.Čabai Timea iz Malog Iđoša;              
            2. Kaluđerović Maja iz Lovćenca 
            3. Kocić Slađana iz Feketića 
 

Član 2. 
 
 Članovi Upravnog odbora se razrešavaju zbog isteka mandata. 
 

Član 3. 
 
 Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja. 
 

Član 4. 
 

Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                                                   Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                                             Halgato Imre, s.r.   
Broj:  06-2-6/2014-02                                                            
Dana:05.03.2014. g.  
M a l i   I đ o š 

____________________.___________________ 

6. 
 
          Na osnovu člana 53. i 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik 
RS“ br. 72/09), člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
13/2008 – prečišćeni tekst) i člana 23. Statuta PU „Petar Pan“ Mali Iđoš, Skupština opštine Mali Iđoš na 
sednici održanoj dana  05.03.2014. donosi 
 

R j e š e nj e 
o imenovanju Upravnog odbora Predškolske Ustanove  

„Petar Pan“ Mali I đoš 
 

Član 1. 
 

U Upravni odbor Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali I đoš imenuju se: 
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- iz reda jedinice lokalne samouprave: 
1.   Fodor Hilda iz Malog Iđoša, Izvorska u. 33 
2.   Sarka Đenđi iz Feketića, N. Fronta 74 
3.    Tanja Popivoda iz Lovćenca, Đ. Đakovića 56 
 
- iz reda zaposlenih: 

            1. Tumbas  L. Kornelia  iz M.  Iđoša   
            2. Molnar Gabriela  iz   Feketića      
            3. Nikolić Slavica iz Lovćenca 
 

- iz reda roditelja: 
            1. Atlagić Milka  iz  Lovćenca,  ul. B. Sekulića   5a              
            2. Feldi Križan  Ildiko  iz M.  Iđoša,  ul. F. Ferenca 32.      
            3. Bertok Čila  iz Feketića,  ul.  Grobljanska 23. 
 

Član 2. 
 
 Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 godine. 
 

Član 3. 
 
 Ovo Rјešenje stupa na snagu danom donošenja. 
 

Član 4. 
 

Ovo Rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                                                Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                                              Halgato Imre, s.r.    
Broj:06-2-7/2014-02                                                            
Dana:05.03.2014. g.  
M a l i   I đ o š 
 

 ____________________.___________________ 
 

7. 
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 

broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sednici održanoj dana 
05.03.2014. godine donosi sledeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali I đoš-
odјeljenje Mali I đoš za 2013. godinu.  

 
 

II. 
 
 



Strana 54.               Godina 2014.                   Službeni list opštine Mali Iđoš   Broj 3. 
 

 

 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                          Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-9/2014-02                                                          Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014. godine  
M A L I   I Đ O Š                    

 
____________________.___________________ 

8. 
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 

broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sјednici održanoj dana  
05.03.2014. godine donosi slјedeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali I đoš za 2013. godinu. 
 

 
II. 

 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                           Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-8/2014-02                                   Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014. godine  
M A L I   I Đ O Š                   

____________________.___________________ 
 

9. 
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 

broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sednici održanoj dana 
05.03.2014.godine donosi sledeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Biblioteke Mali Iđoš – Kishegyesi könyvtár za 2013. godinu. 
 

 
II. 

 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                      Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-10/2014-02                                                Halgato Imre, s.r. 
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Datum:05.03.2014.  godine  
M A L I   I Đ O Š                   

____________________.___________________ 

10. 
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 

Mali Iđoš“ broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sјednici 
održanoj dana  05.03.2014. godine donosi slјedeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o poslovanju uz finansijski izveštaj Javnog preduzeća za građevinsko 
zemljište i puteve  Mali Iđoš za 2013. godinu, na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća za 2014. godinu i 

na Statut Javnog preduzeća. 
 

 
II. 

 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                       Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-11/2014-02                  Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014. godine  
M A L I   I Đ O Š              

 
____________________.___________________ 

 
 

       
 
 
11. 

Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sјednici održanoj dana  
05.03.2014.godine donosi slјedeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Crvenog krsta Mali I đoš za 2013. godinu. 
 
 

II. 
 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
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SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                              Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-12/2014-02                                                                Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014. godine  
M A L I   I Đ O Š                   

 
____________________.___________________ 

 
12. 

Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sјednici 
održanoj dana 05.03.2014. godine donosi slјedeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o realizaciji godišnje  strukture  plana  rada  Predškolske  ustanove „Petar 
Pan“ M. Iđoš za školsku 2012/2013 godinu. 

 
II. 

 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                       Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-13/2014-02                                         Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014.godine  
M A L I   I Đ O Š                   

____________________.___________________ 

13. 
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 

broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sјednici održanoj dana 
05.03.2014. godine donosi slјedeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Kancelarije za mlade opštine Mali Iđoš za 2013. godinu. 
 

 
II. 

 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                              Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-14/2014-02                                                             Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014.  godine  
M A L I   I Đ O Š                   
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____________________.___________________ 

 
 
14. 

Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sјednici održanoj dana  
05.03.2014.godine donosi slјedeće 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Mali Iđoš za 2013. godinu. 
 

 
II. 

 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                             Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:06-2-17/2014-02                           Halgato Imre, s.r. 
Datum:05.03.2014. godine  
M A L I   I Đ O Š                   

____________________.___________________ 

15. 
 

Na osnovu člana 31. tačke 22. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sednici održanoj dana  
05.03.2014.godine donosi slјedeće 
 
 
 
 

R j e š e nj e 
  

 
I. 
 

 Daje se saglasnost na Program poslovanja za 2014.godinu Društva s ograničenom odgovornošću za 
upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica. 

 
 

II. 
 
 
 Ovo rјešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
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SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                           Predsјednik Skupštine opštine  
Broj:  06-2-15/2014-02                                                                Halgato Imre, s.r 
Datum:05.03.2014. godine  
M A L I   I Đ O Š                   

 
 
 
 

____________________.___________________ 
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ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Данило Дабовић начелник Општинске управе 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Олга Мудрински 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ:    Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője 
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Mudrinski Olga 

Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete 
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