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1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-1-6/2018-01
Датум: 09.01.2018. г.
Мали Иђош
На основу члана 53. Статута општине Мали Иђош ( „Службени лист општине Мали Иђош“,
број 13/2008- пречишћен текст и 7/2010) Председник општине Мали Иђош дана 09.01.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ ТИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Члан 1.
Фoрмира се тим за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
у следећем саставу:
1. Данило Дабовић, председник тима
2. Халгато Имре, члан
3. Барањи Силард, члан
4. Малавразић Младен, члан
5. Кормањош Левенте, члан
6. Др Зденка Вујовић Стевовић, члан
7. Др Горан Бојовић, члан
8. Челебић Жељко, члан
9. Шипош Тибор, члан
10. Фонтањи Андор, члан
11. Зоран Вујиновић, члан
Члан 2.
Тим се формира са задатком да учествује у изради Процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.

М.П.

Председник општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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2.
На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр.
51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања
права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења
грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број
21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) дана 11.01.2018. године председник Општинског
већа општине Мали Иђош расписује
КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање
програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2018. години

1. Циљеви доделе средстава
Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање
програма/пројеката за стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње.
Приликом оцене пројеката и доделе средстава ће имати предност пројекти, који су
усаглашени са усвојеним стратегијама општине Мали Иђош.
2. Намена средстава
Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације
програма/пројеката удружења који су већ учествовали у активностима заштите
пољопривредних усева.
3. Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији
општине Мали Иђош и чије финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош
за 2018. годину. Из Конкурса биће искљученa удружења, којa имају неизвршену обавезу
извештавања према општини Мали Иђош на основу додељених средстава.
4. Услови конкурса
На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско
веће, додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом
општине за ову намену. Удружење може учествовати са највише две пријаве у току једне
буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се реализују
најкасније до 31. децембра 2018. године.
Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе
додељениа средства. Извештаj о реализацији пројеката (наративни и финансијски)
доставити најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31.
децембра 2018. године.
Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
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Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се
преузети са интернет странице www.maliidjos.rs
Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су
предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.
Пријава на конкурс садржи:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

А) ОБАВЕЗНИ ДЕО
Формулар пријаве за учешће на конкурсу
Формулар буџета пројекта
Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)
Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор
У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума
о сарадњи
Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com
Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса

Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО
1)
Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад
организације
2)
Препоруке
Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у три штампана примерка и
електронској форми у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НЕ ОТВАРАТИ
Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија.
6. Објава резултата
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на
интернет презентацији www.maliidjos.rs. Удружења која су предала пријаве на конкурс биће
обавештена о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо.
7. Извештавање
У року од 30 дана од завршетка подржаног програма/пројеката, али најкасније до 31.
децембра 2018. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском
потрошењу средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског
дела. Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се
приложе фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је
назначено, да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски
извештај се састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна и банковских
извода (улаз средстава и излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава.
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Општина Мали Иђош
Општинско веће
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Мали Иђош
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Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

3.
На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“,
број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се
финансирају/суфинансирају из буџета Општине Мали Иђош („Службени лист Општине
Мали Иђош“, број 3/2017), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.
годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. бр. 42/2017) дана 11.01.2018. године
председник Општинског већа општине Мали Иђош расписује
КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање
програма/пројеката из области културе у 2018. години
1. Циљеви доделе средстава
Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање
програма/пројекта удружења, који доприносе друштвено економском развоју општине
Мали Иђош.
Приликом оцене пројеката и доделе средстава ће имати предност пројекти, који су
усаглашени са усвојеним стратегијама општине Мали Иђош
2. Намена средстава
Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације
програма/пројекта удружења:
трошкови пројектних активности и трошкови обављања
делатности (трошкови изнајмљивања просторија, трошкови комуникације, канцеларијски
материјали, трошкови грејања и електричне енергије) пројектних активности, трошкови
пројектног тима.
3. Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији
општине Мали Иђош и/или чије активности се реализују на територији општине Мали
Иђош и чије финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош за 2018.
годину. Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу
извештавања према општини Мали Иђош на основу додељених средстава.
4. Услови конкурса
На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско
веће, додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом
општине за ову намену. Удружење грађана може учествовати са највише две пријаве у
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току једне буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се
реализују најкасније до 31. децембра 2018. године.
Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе
додељениа средства. Извештаја о реализацији пројеката (наративни и финансијски)
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31. децембра
2018. године.
Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се
преузети са интернет странице www.maliidjos.rs
Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су
предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину за ту намену.
Пријава на конкурс садржи:
А) ОБАВЕЗНИ ДЕО
1) Формулар пријаве за учешће на конкурсу
2) Формулар буџета пројекта
3) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)
4) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор
5) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума
о сарадњи
6) Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com
7) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО
8) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад
организације
9) Препоруке
Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у три штампана примерка и
електронској форми у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – НЕ ОТВАРАТИ
Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија.
6. Објава резултата
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на
интернет презентацији www.maliidjos.rs Удружења која су предале пријаве на конкурс биће
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо.
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7. Извештавање
У року од 30 дана од завршетка подржаног програма, али најкасније до 31. децембра
2018. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском потрошењу
средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског дела.
Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се приложе
фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је назначено,
да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се
састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна и банковских извода (улаз
средстава и излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-2/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

4.
На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“
бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и
пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине
Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за
2018.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 42/2017) дана 11.01.2018. године
председник Општинског већа општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада у
2018. години

1. Циљеви доделе средстава
Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање
програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада који се
финансирају или суфинансирају из буџета oпштине Мали Иђош а подразумевају програме и
пројекте у области друштвеног и хуманитарног рада који се односе на :
- Социјалну заштиту старих лица;
- Кућну негу и помоћ старим лицима;
- Здравствену заштита старих лица;
- Дневни боравак особа са посебним потребама-заштита лица са инвалидитетом.

2. Намена средстава

Страна 8.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације
програма/пројеката удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања
делатности (трошкови комуникације, канцеларијски материјали, трошкови грејања и
електричне енергије, трошкови превоза) пројектних активности, трошкови пројектног тима.
3. Право учешћа на конкурсу
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма
односно пројеката од општег интереса, у области друштвеног и хуманитарног рада
имају следећи субјекти:
Удружења грађана чије седиште се налази на територији опђтине Мали иђош и/или
чије активности се реализује на територији општине Мали Иђош;
- Удружења грађана која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима
који се због социјалних или здравствених околности налазе у стању социјалне
потребе, хуманитарним и друштвеним радом у областима здраствене и социјалне
заштите старих лица, кућна нега и помоћ старим лицима;
- Удружења грађана којима је делатност пружање услуге дневни боравак за младе и
одрасле са сметњама у развоју, дневни боравак за младе и одрасле са телесним
инвалидитетом и са интелектуалним тешкоћама;
Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу извештавања
према општини Мали Иђош на основу додељених средстава.
4. Услови конкурса
На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије (од јавног интереса у
области друштвеног и хуманитарног рада), коју именује Општинско веће, додељују се
једнократна неповратна финансијска средства (у месећним ратама ) предвиђена буџетом
општине за ову намену. Удружење може учествовати са највише једне пријаве у току једне
буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се реализују
најкасније до 31. децембра 2018. године.
Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе
додељениа средства. Извештаја о реализацији пројеката (наративни и финансијски)
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31. јануара 2019.
године.
Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се
преузети са интернет странице www.maliidjos.rs
Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављења на интернет страници општине Мали
Иђош.
Пријава на конкурс садржи:

1)
2)
3)
4)

А) ОБАВЕЗНИ ДЕО
Формулар пријаве за учешће на конкурсу
Формулар буџета пројекта
Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)
Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Страна 9.

5)

У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума
о сарадњи

6)

Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com
Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса

7)

Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО
Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад
организације
2)
Препоруке
1)

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампанoм примерку и
електронској форми у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНОГ РАДА“ – НЕ ОТВАРАТИ
Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија.
6. Објава резултата
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на
интернет презентацији www.maliidjos.rs Удружења које су предале пријаве на конкурс биће
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо.
7. Извештавање
У року од 30 дана од завршетка подржаног програма/пројеката, али најкасније до 31.
јануара 2019. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском
потрошењу средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског
дела. Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се
приложе фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је
назначено, да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски
извештај се састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна и банковских
извода (улаз средстава и излаз средстава), који доказују наменско трошење средстава.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-3/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа

____________________ . ____________________

5.

Марко Лазић, с.р.

Страна 10.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

На основу члана 34. Закона о јавној својини(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017), Члана 10. Став 1 тачка 11.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017), члана 11.
Став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.10/2014, 3/2016), Општинско веће
на седници дана 11.01.2018. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПРОСТОРИЈЕ У ЛОВЋЕНЦУ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
I
Издаје се у закуп просторија број 1, која чини део објекта у Ловћенцу у улици Саве
Ковачевића бр. 52, површине просторије 140,04 м2, објекат на катастарској парцели 74/1 КО
Ловћенац, који се налази у јавној својини општине Мали Иђош, непосредном погодбом
,предузећу за унутрашњу и међународну шпедицију, трговину и производњу доо
„ЕЛИТШПЕД“ из Суботице.
II
Пословни простор- једна просторија се издаје у закуп на период од годину дана. Цена
за издавање у закуп пословног простора износи 14.004,00 динара месечно и утврђена је на
основу члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини
општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016), на основи важећег
ценовника( делатност- произвођња, занатство, 2 зона- 100,00 динара по м2).
Површина просторије која се издаје у закуп је утврђена на основу Записника
грађевинског инспектора бр: 354-56/2017-05 од 08.12.2017.г чији је саставни део скица
ситуације- објекта.
III
Председник општине са закупцем закључује Уговор о закупу пословног простора.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и треба је објавити у „Службеном листу
општине Мали Иђош.“
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-4/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

6.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 11.01.2018. године доноси:

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Страна 11.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се поклањање полицијске опреме Полицијској станици Мали Иђош у
вредности од 454.980,00 динара. Полицијску опрему је купила Општинска управа општине
Мали Иђош на терет буџетске ставке „Организација саобраћаја и инфраструктура –
Управљање саобраћајем – Опрема за јавну безбедност.“ у 2017. години.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-5/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

7.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 11.01.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев Месне заједнице Мали Иђош од 04.01.2018. године за давање
сагласности за ангажовање помоћне радне снаге за послове одржавање чистоће у објектима
Месне заједнице Мали Иђош на основу уговора о делу.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-6/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

8.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 11.01.2018. године доноси:

Страна 12.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одбија се молба Црногорског научно-културног центра од 03.01.2018. године.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-7/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

9.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 11.01.2018. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Подручне ватрогасне спасилачке јединице Мали Иђош од 18.12.2017.
године за куповину две конвенторске грејалице и доставља се предмет Општинској управи
општине Мали Иђош за даље решавање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-8/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

10.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 11.01.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Страна 13.

Члан 1.
Достављају се молбе Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове ради израде
извештаја Општинском већу:
- Перлић Недо – Ловћенац
- Мирковић Жељко – Ловћенац
- Пешикан Стеван – Ловћенац
- Вукићевић Даринка – Ловћенац
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-2-9/2018-01
Дана: 11.01.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа

____________________ . ____________________

Марко Лазић, с.р.

14.oldal

2018.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

1. szám

1.
SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 016-1-6/2018-01
Kelt: 2018.01.9-én
Kishegyes
Kishegyes község Statútumának 53. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2018.
január 9-én meghozza a
VÉGZÉST
ELEMI CSAPÁSOKTÓL ÉS EGYÉB BALESETTŐL VALÓ VESZÉLY
FELMÉRÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE SZOLGÁLÓ
CSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
Megalakítjuk az elemi csapásoktól és egyéb balesettől való veszély felmérésének kidolgozására
szolgáló csoportot a következő összetételben:
1.Danilo Dabović, csoportvezető
2. Hallgató Imre, tag
3. Baranyi Szilárd, tag
4. Malavrazić Mladen, tag
5. Kormányos Levente, tag
6. Dr. Zdenka Vujović Stevović, tag
7. Dr. Goran Bojović, tag
8. Čelebić Željko, tag
9. Sipos Tibor, tag
10. Fontányi Andor, tag
11. Zoran Vujinović, tag
2. szakasz
A csoportot az elemi csapásoktól és egyéb balesettől való veszély felmérésének kidolgozásában
való részvétel céljából alakítjuk.
3. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
P.H.
____________________ . ____________________

Marko Lazić, s.k.
Kishegyes község elnöke

1.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2018.év

15.oldal

2.
Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye,
51/2009 és 99/2011 szám-egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök
kiutalására való jogosultság megvalósításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14.
szakasza, polgári egyesületek illetve nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2018. évi
költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017 szám) alapján,
Kishegyes község községi tanácsának elnöke kiírja a következő
PÁLYÁZATOT
pénzeszközök odaítélésére mezőgazdasági területű egyesületek programjai/projektjei
támogatására vagy közös támogatására a 2018. évben

1. Eszközözök odaítélésének célja
Az eszközök odaítélésének általános célja a mezőgazdasági termelés fejlődése és
előmozdítása feltételeinek megteremtésére irányuló programok/projektek támogatása/közös
támogatása.
A projektek elbírálása és az eszközök odaítélése során előnyben részesülnek azok a
projektek, melyek összhangban állnak Kishegyes község elfogadott stratégiáival.
2. Az eszközök rendeltetése
Az eszközök azon egyesületek programjai/projekjei megvalósításának támogatására és
közös támogatására irányulnak, amelyek már részt vettek a mezőgazdasági ültetvények
védelmére irányuló tevékenységekben.
3. Pályázaton való részvételi jog
A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község
területén van, és amelyek finanszírozása NEM előlátott Kishegyes Község 2018. évi
költségvetésében. A pályázaton nem vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek
eleget elszámolási köztelezettségüknek Kishegyes község felé.
4. Pályázati feltételek
A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata
alapján, egyszeri, vissza nem térítendő pénzeszköz kerül odaítélésre, amely а községi
költségvetésben e célra előlátott. Egy egyesület legfeljebb két projekttel pályázhat az adott
költségvetési évben. E pályázatból kizárólag olyan projekteket támogatunk, amelyek legkésőbb
2018. december 31-ig megvalósulnak.
A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni az odaítélt
eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló jelentést (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani a
projekt befejeztétől száított 30 napon belül, de legkésőbb 2018.december 31-ig.
Kishegyes község fenntartja jogát, hogy szükség szerint további dokumentációt, valamint
további feltételeket kielégtítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projekt megvalósítása
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ellenőrzésének jogát. A jelentkezési lapokat és a mellékelt dokumentációt a kérelmezőkenk nem
juttatjuk vissza.
A pályázatra való jelentkezési lapokat kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet
benyújtani, amely letölthető a www.maliidjos.rs internetes oldalról.
A pályázat egész évben nyitott, illetve azon eszközök felhasználásáig, melyek e célra
előlátottak a 2018. évi községi költségvetéssel.
А pályázatra való jelentkezési lap a következőket tartalmazza:

3)
4)
5)
6)
7)

А) KÖTELEZŐ RÉSZ:
1) Pályázati formanyomtatvány
2) Projekt költségvetési formanyomtatványa
Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)
Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata
Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló
szerződés/memorandum fénymásolata
A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n, vagy e-mailen keresztül az
opstina.maliidos@gmail.com címre
Az adatok hitelességéről és a pályázat feltételeinek elfogadásáról tett nyilatkozat
B) NEM KÖTELEZŐ RÉSZ:
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb, szervezet munkáját bemutató dokumentáció
2) Javaslatok
A pályázatra való jelentkezési lapot zárt borítékban, három nyomtatott példányban és
elektronikus formában kell átadni Kishegyes község iktatójában (ügyfélszolgálat a kishegyesi
községháza épületében) vagy postai úton elküldeni a Pályázati bizottság részére, Kishegyes
község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel ESZKÖZÖK
ODAÍTÁLÉSÉRE
SZOLGÁLÓ
PÁLYÁZATRA
VALÓ
JELENTKEZÉS,
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETŰ EGYESÜLETEK RÉSZÉRE-NEM FELNYITNI
A nyilvános pályázat eljárását a pályázati bizottság folytatja le.
6. Eredményhirdetés
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.maliidjos.rs
internetes oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton értesítjük. A beadott
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni.
7. Tájékoztatás
A támogatott program/projekt befejeztét követő 30 napon belül, de legkésőbb
2018.december 31-ig, a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó
eszközök célirányos felhasználásáról szóló beszámolót. A beszámoló narratív és pénzügyi részből
áll. A narratív rész tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, amelyhez
mellékelni kell a programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat, újságcikkeket, stb., ahol
megjelölt, miszerint a projektet Kishegyes község támogatja illetve közösen támogatják. A
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pénzügyi beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő
és kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos
felhasználását.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-1/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

3.
A kultúráról szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza (SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009, 13/2016 és 30/2016 szám-kiig.), Kishegyes község költségvetéséből
támogatott/közösen támogatott kulturális programok/projektek kiválasztásának módjáról,
mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza, (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
3/2017 szám) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 42/2017 szám) alapján, Kishegyes község községi tanácsának elnöke kiírja a
következő
PÁLYÁZATOT
pénzeszközök odaítélésére kulturális programok/projektjek támogatására vagy közös
támogatására a 2018. évben

1. Eszközözök odaítélésének célja
Az eszközök odaítélésének általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek
támogatása vagy közös támogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmigazdasági fejlődéséhez.
A projektek elbírálása és az eszközök odaítélése során előnyben részesülnek azok a
projektek, melyek összhangban állnak Kishegyes község elfogadott stratégiáival.
2. Az eszközök rendeltetése
Az eszközök az egyesületek programjai/projektjei megvalósításának támogatására vagy közös
támogatására irányulnak: projekttevékenységek és tevékenység végzésének költségei (helyiség
bérlete, kommunikációs költségek, irodai eszközök, fűtés- és villanyáram költségek), projekt
csapat költségei.
3. Pályázaton való részvételi jog
A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község
területén van, és /vagy tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg, és amelyek
finanszírozása NEM előlátott Kishegyes Község 2018. évi költségvetésében. A pályázaton nem
vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek
Kishegyes község felé.
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4. Pályázati feltételek
A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata
alapján, egyszeri, vissza nem térítendő pénzeszköz kerül odaítélésre, amely а községi
költségvetésben e célra előlátott. A polgári egyesület legfeljebb két jelentkezéssel pályázhat az
adott költségvetési évben. E pályázatból kizárólag olyan projekteket támogatunk, amelyek
legkésőbb 2018. december 31-ig megvalósulnak.
A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni az odaítélt
eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló beszámót (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani
a projekt befejeztétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig.
Kishegyes község fenntartja jogát, hogy szükség szerint további dokumentációt, valamint
további feltételeket kielégtítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projekt megvalósítása
ellenőrzésének jogát. A jelentkezési lapokat és a mellékelt dokumentációt a kérelmezőkenk nem
juttatjuk vissza.

A pályázatra való jelentkezési lapokat kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet
benyújtani, amely letölthető a www.maliidjos.rs internetes oldalról.
A pályázat egész évben nyitott, illetve azon eszközök felhasználásáig, melyek e célra
előlátottak a 2018. évi községi költségvetéssel.
А pályázatra való jelentkezési lap a következőket tartalmazza:

2)
3)
4)
5)
6)
7)

А) KÖTELEZŐ RÉSZ:
1) Pályázati formanyomtatvány
Projekt költségvetési formanyomtatványa
Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)
Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata
Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló
szerződés/memorandum fénymásolata
A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n, vagy e-mailen keresztül az
opstina.maliidos@gmail.com címre
Az adatok hitelességéről és a pályázat feltételeinek elfogadásáról tett nyilatkozat
B) NEM KÖTELEZŐ RÉSZ:
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb, szervezet munkáját bemutató dokumentáció
2) Javaslatok
A pályázatra való jelentkezési lapot zárt borítékban, három nyomtatott példányban és
elektronikus formában kell átadni Kishegyes község iktatójában (ügyfélszolgálat a kishegyesi
községháza épületében) vagy postai úton elküldeni a Pályázati bizottság részére, Kishegyes
község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel ESZKÖZÖK
ODAÍTÁLÉSÉRE
SZOLGÁLÓ
PÁLYÁZATRA
VALÓ
JELENTKEZÉS,
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETŰ EGYESÜLETEK RÉSZÉRE-NEM FELNYITNI
A nyilvános pályázat eljárását a pályázati bizottság folytatja le.
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6. Eredményhirdetés
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.maliidjos.rs
internetes oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton értesítjük. A beadott
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni.
7. Tájékoztatás
A támogatott program/projekt befejeztét követő 30 napon belül, de legkésőbb
2018.december 31-ig, a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó
eszközök célirányos felhasználásáról szóló beszámolót. A beszámoló narratív és pénzügyi részből
áll. A narratív rész tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, amelyhez
mellékelni kell a programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat, újságcikkeket, stb., ahol
megjelölt, miszerint a projektet Kishegyes község támogatja illetve közösen támogatják. A
pénzügyi beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő
és kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos
felhasználását.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-2/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

4.
Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye,
51/2009 és 99/2011 szám- egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó
eszközök kiutalására való jogosultság megvalósításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat,
polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire, 4-14. szakasza
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2018. évi
költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 42/2017) alapján,
Kishegyes község községi tanácsának elnöke 2018. január 11-én kiírja a következő
PÁLYÁZATOT
pénzeszközök kiutalására közérdekű humanitárius és szociális tevékenységek
programjainak/projektjeinek támogatására vagy közös támogatására a 2018. évben

1. Eszközözök kiutalásának célja
Az eszközök kiutalásának általános célja olyan közérdekű szociális és társadalmi területű
programok/projekt támogatása vagy közös támogatása, amelyeket Kishegyes község
költségvetéséből támogatnak vagy közösen támogatnak, és a következő szociális és humanitárius
területű programokra és projekterkre vonatkoznak:
-idős személyek szociális védelme
-házi betegápolás és segítség az idős személyeknek
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-idős emberek egészségügyi védelme
-különleges bánásmódot igénylő személyek napközi ellátása -fogyatékkal élő személyek védelme
2. Az eszközök rendeltetése
Az eszközök az egyesületek programjai/projektjei megvalósításának támogatására vagy közös
támogatására irányulnak: projekttevékenységek és tevékenység végzésének költségei (helyiség
bérlete, kommunikációs költségek, irodai eszközök, fűtés- és villanyáram költségek), projekt
csapat költségei.
3. Pályázaton való részvételi jog
A közérdekű programok illetve projektek támogatására vagy közös támogatására való
jelentkezésre a következő alanyok jogosultak:
-Olyan polgári egyesületek, melyek székhelye Kishegyes község területén van és/vagy
tevékenységeit Kishegyes község területén valósítja meg.
-Olyan polgári egyesületek, melyek azon polgárok védelmével és segítésével foglalkoznak, akik
szociális, ill. egészségügyi helyzetük okán szociális rászorulókká minősülnek, humanitárius és
szociális munkát végeznek az egészségügyi és szociális védelem terén, házi betegápolás
formájában, az idős-sérült személyek javára.
-Olyan polgári egyesületek, akiknek a tevékenységi köre fedi a fejlődési rendellenességgel, testi
fogyatékossággal és értelmi nehézséggel élő fiatal és felnőtt személyek napközi ellátását,
A pályázaton nem vehetnek részt azok a polgári egyesületek, amelyek nem tettek eleget
elszámolási köztelezettségüknek Kishegyes község önkormányzata felé.
4. Pályázati feltételek
A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata
(közérdekű szociális és humanitárius tevékenység) alapján, egyszeri, vissza nem térítendő
pénzeszköz kerül kiutalásra (havi részletekben), amely а községi költségvetésben e célra
előlátott. Az egyesület legfeljebb két jelentkezéssel pályázhat az adott költségvetési évben. E
pályázatból kizárólag olyan projekteket támogatunk, amelyek legkésőbb 2018. december 31-ig
megvalósulnak.
A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni az odaítélt
eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló beszámót (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani
a projekt befejeztétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 31-ig.
Kishegyes község fenntartja jogát, hogy szükség szerint további dokumentációt, valamint
további feltételeket kielégtítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projekt megvalósítása
ellenőrzésének jogát. A jelentkezési lapokat és a mellékelt dokumentációt a kérelmezőkenk nem
juttatjuk vissza.

A pályázatra való jelentkezési lapokat kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet
benyújtani, amely letölthető a www.maliidjos.rs internetes oldalról.
A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenítésétől számított 8 napon át nyitott.
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А pályázatra való jelentkezési lap a következőket tartalmazza:

4)
5)
6)
7)
8)

А) KÖTELEZŐ RÉSZ:
1) Pályázati formanyomtatvány
3) Projekt költségvetési formanyomtatványa
Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)
Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata
Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló
szerződés/memorandum fénymásolata
A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n, vagy e-mailen keresztül az
opstina.maliidos@gmail.com címre
Az adatok hitelességéről és a pályázat feltételeinek elfogadásáról tett nyilatkozat
B) NEM KÖTELEZŐ RÉSZ:
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb, szervezet munkáját bemutató dokumentáció
2) Javaslatok
A pályázatra való jelentkezési lapot zárt borítékban, három nyomtatott példányban és
elektronikus formában kell átadni Kishegyes község iktatójában (ügyfélszolgálat a kishegyesi
községháza épületében) vagy postai úton elküldeni a Pályázati bizottság részére, Kishegyes
község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel KÖZÉRDEKŰ,
HUMANITÁRIUS TERÜLETŰ PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA
VAGY KÖZÖS TÁMOGATÁSÁRA SZÓLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉSNEM FELNYITNI
A nyilvános pályázat eljárását a pályázati bizottság folytatja le.
6. Eredményhirdetés
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.maliidjos.rs
internetes oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton értesítjük. A beadott
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni.
7. Tájékoztatás
A támogatott program/projekt befejeztét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január
31-ig, a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök célirányos
felhasználásáról szóló beszámolót. A beszámoló narratív és pénzügyi részből áll. A narratív rész
tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, amelyhez mellékelni kell a
programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat, újságcikkeket, stb., ahol megjelölt,
miszerint a projektet Kishegyes község támogatja illetve közösen támogatják. A pénzügyi
beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő és
kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos
felhasználását.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-3/2018-01

Marko Lazić, s.k.
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elnöke
Kishegyes

Községi tanács

____________________ . ____________________

5.
A köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016- egy. törvény, 108/2016, 113/2017 sz.), az ingatlan közvetlen alku útján
történő beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának
feltételeiről és a nyilvános árverés és írásos javaslatgyűjtés eljárásairól szóló rendelet 10. szakasza
1. bekezdése 11. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017
sz.), Kishegyes község tulajdonában lévő dolgok beszerzéséről, használatáról és azokkal való
rendelkezésről szóló határozat 11. szakasza 2. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
10/2014 és 3/2016 szám) alapján, a községi tanács a 2018. január 11-én megtartott ülésén
meghozza a következő
HATÁROZATOT
HELYISÉG KÖZVETLEN ALKU ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRÓL
SZEGHEGYEN
I.
Közvetlen alku útján bérbe adjuk az 1. sz. helyiséget, amely Szeghegyen, a Savo
Kovačević u. 52. sz. létesítmény részét képezi, a helyiség területe 140,04 m2, a létesítmény a 74/1
kataszteri parcellán található Szeghegy k.k., és amely Kishegyes község köztulajdonát képezi, a
szabadkai Elitšped d.o.o. vállalatnak.
II.
Az üzlethelyiséget-egy helyiség egy éves időszakra adjuk bérbe. Az üzlethelyiség havi
bérleti díja 14.004,00 dinár, amely Kishegyes község köztulajdonában álló üzlethelyiség bérleti
díjának meghatározásáról szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 35/2016
sz.) alapján, az érvényben lévő árjegyzésk szerint lett meghatározva (tevékenység-termelés,
kisipar, 2. övezet- 100,00 dinár négyzetméterenként.)
A bérbe adandó helyiség területe az építési felügyelő 2017.12.08-i, 354-56/2017-05 sz.
jegyzőkönyve alapján lett meghatározva, amely szerves része a létesítmény-állapot vázlata.
III.
A községi elnök megköti a bérlővel az üzlethelyiség bérleti szerződését.
IV.
A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-4/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

1.szám
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6.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2018. január 11-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Engedélyezzük 454.980,00 dinár összegű felszerelés ajándékozását a kishegyesi
rendőrállomásnak. A felszerelést Kishegyes község Községi közigazgatása vásárolta a Közlekedés
és infrastruktúra szervezése-közlekedésirényítás-közbiztonsági felszerelés költségvetési tétel
terhére a 2017. évben.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-5/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

7.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2018. január 11-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a kishegyesi helyi közösség 2018.01.04-i kérelmét, kisegítő munkaerő
alkalmazásának jóváhagyására, a kishegyesi helyi közösség épületeinek tisztántartására,
vállalkozási szerződés alapján.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-6/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke
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8.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2018. január 11-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elutasítjuk a Montenegrói Tudományos-Kulturális Központ 2018.01.03-i kérelmét.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-7/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________

9.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2018. január 11-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a kishegyesi tűzoltó egység 2017.12.18-i kérelmét, két melegítő vásárlására, és
továbbítjuk a tárgyat Kishegyes község Községi közigazgatásának további megoldásra.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-8/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én
Kishegyes
____________________ . ____________________

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

1.szám
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10.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2018. január 11-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Továbbítjuk a következő személyek kérelmét a Gazdasági, mezőgazdasági,
településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztálynak, jelentés
kidolgozása céljából a községi tanács részére:
- Perlić Nedo – Szeghegy
- Mirković Željko – Szeghegy
- Pešikan Stevan – Szeghegy
- Vukićević Darinka – Szeghegy
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Sz.: 06-2-9/2018-01
Kelt: 2018. január 11-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke
____________________ . ____________________
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1.
REPUBLIKA SRBIJA- AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1-6/2018-01
Datum: 09.01.2018. g.
Mali Iđoš
Na osnovu člana 53. Statuta opštine Mali Iđoš ( „Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 13/2008prečišćen tekst i 7/2010) Predsјednik opštine Mali Iđoš dana 09.01.2018. godine donosi
RЈEŠENJE
O FORMIRANJU TIMA ZA UČEŠĆE U IZRADI PROCЈENE UGROŽENOSTI OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA
Član 1.
Formira se tim za izradu procјene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u
slјedećem sastavu:
1. Danilo Dabović, predsјednik tima
2. Halgato Imre, član
3. Baranji Silard, član
4. Malavrazić Mladen, član
5. Kormanjoš Levente, član
6. Dr Zdenka Vujović Stevović, član
7. Dr Goran Bojović, član
8. Čelebić Željko, član
9. Šipoš Tibor, član
10. Fontanji Andor, član
11. Zoran Vujinović, član
Član 2.
Tim se formira sa zadatkom da učestvuje u izradi procјene ugroženosti od elementarnih nepogoda i
drugih nesreća.
Član 3.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“.

M.P.

Predsјednik opštine Mali Iđoš
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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2.
Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i
99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodjelu
sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno
nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o
budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 42/2017) dana
11.01.2018. godine Predsјednik Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš raspisuje
KONKURS
za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata
udruženja u oblasti poljoprivrede u 2018. godini

1. Ciljevi dodjele sredstava
Osnovni cilj dodjele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata za
stvaranje uslova za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
Prilikom ocjene projekata i dodjele sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni
sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš.
2. Namjena sredstava
Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata
udruženja koji su već učestvovali u aktivnostima zaštite poljoprivrednih useva.
3. Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sjedište se nalazi na teritoriji opštine Mali
Iđoš i čije finansiranje NIJE predviđeno budžetom opštine Mali Iđoš za 2018. godinu. Iz
Konkursa biće isključena udruženja, koja imaju neizvršenu obavezu izvještavanja prema opštini
Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih sredstava.
4. Uslovi konkursa
Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko
vijeće, dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za
ovu namjenu. Udruženje može učestvovati sa najviše dve prijave u toku jedne budžetske godine.
Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. decembra
2018. godine.
Udruženja, kojima su dodjeljena sredstva obavezuju se da namenski upotrebe dodjeljena
sredstva. Izvještaj o realizaciji projekata (narativni i finansijski) dostaviti najkasnije u roku od 30
dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. decembra 2018. godine.
Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
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Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa
internet stranice www.maliidjos.rs
Konkurs je otvoren tokom cijele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018. godinu za tu namjenu.
Prijava na konkurs sadrži:
A) OBAVEZNI DIO
1) Formular prijave za učešće na konkursu
2) Formular budžeta projekta
3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o
saradnji
6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu
opstina.maliidos@gmail.com
7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa
B) NEOBAVEZNI DIO
1)Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije
2)Preporuke
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u tri štampana primjerka i elektronskoj
formi u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom
PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA U OBLASTI
POLJOPRIVREDE – NE OTVARATI
Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija.
6. Objava rezultata
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet
prezentaciji www.maliidjos.rs. Udruženja koja su predala prijave na konkurs biće obavještena o
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo.
7. Izvještavanje
U roku od 30 dana od završetka podržanog programa/projekata, ali najkasnije do 31.
decembra 2018. godine podržana organizacija mora da podnese Izvještaj o namenskom potrošenju
sredstava iz ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dijela. Narativni dio
sadrži tekstualni stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa,
promotivni materijali, novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili
sufinansira projekat. Finansijski Izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije
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računa i bankovskih izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namensko trošenje
sredstava.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-1/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš

Predsјednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

3.
Na osnovu člana 11. stav 1. i člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj:
72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), člana 3-11. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za
izbor programa/projekata iz oblasti kulture koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš“, broj 3/2017), i na osnovu Odluke o budžetu opštine
Mali Iđoš za 2018. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. br. 42/2017) dana 11.01.2018.
godine Predsјednik Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš raspisuje
KONKURS
za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz
oblasti kulture u 2018. godini
1. Ciljevi dodjele sredstava
Osnovni cilj dodjele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekta
udruženja, koji doprinose društveno ekonomskom razvoju opštine Mali Iđoš.
Prilikom ocjene projekata i dodjele sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni
sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš
2. Namjena sredstava
Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekta
udruženja: troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja dijelatnosti (troškovi
iznajmljivanja prostorija, troškovi komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i
električne energije) projektnih aktivnosti, troškovi projektnog tima.
3. Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sjedište se nalazi na teritoriji opštine Mali
Iđoš i/ili čije aktivnosti se realizuju na teritoriji opštine Mali Iđoš i čije finansiranje NIJE
predviđeno budžetom opštine Mali Iđoš za 2018. godinu. Iz Konkursa biće isključeni udruženja,
koji imaju neizvršenu obavezu izvještavanja prema opštini Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih
sredstava.
4. Uslovi konkursa
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Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko
vijeće, dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za
ovu namjenu. Udruženje građana može učestvovati sa najviše dve prijave u toku jedne budžetske
godine. Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31.
decembra 2018. godine.
Udruženja, kojima su dodjeljena sredstva obavezuju se da namenski upotrebe dodjeljena
sredstva. Izvještaja o realizaciji projekata (narativni i finansijski) najkasnije u roku od 30 dana od
dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. decembra 2018. godine.
Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa
internet stranice www.maliidjos.rs
Konkurs je otvoren tokom cijele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018. godinu za tu namjenu.
Prijava na konkurs sadrži:
A) OBAVEZNI DIO
1)Formular prijave za učešće na konkursu
2) Formular budžeta projekta
3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o
saradnji
6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na
adresu opstina.maliidos@gmail.com
7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa
B) NEOBAVEZNI DIO
1)Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije
2)Preporuke
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u tri štampana primjerka i elektronskoj
formi u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom
„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI
KULTURE – NE OTVARATI
Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija.
6. Objava rezultata
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Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet
prezentaciji www.maliidjos.rs Udruženja koja su predale prijave na konkurs biće obaveštene o
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo.
7. Izvještavanje
U roku od 30 dana od završetka podržanog programa, ali najkasnije do 31. decembra 2018.
godine podržana organizacija mora da podnese Izvještaj o namenskom potrošenju sredstava iz
ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dijela. Narativni DIO sadrži
tekstualni stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, promotivni
materijali, novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili sufinansira
projekat. Finansijski Izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije računa i
bankovskih izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namensko trošenje sredstava.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-2/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš

Predsјednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

4.
Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br.
51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na
dodjelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno
nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o
budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 42/2017) dana
11.01.2018. godine Predsјednik Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS
za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od
javnog interesa u oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2018. godini

1. Ciljevi dodjele sredstava
Osnovni cilj dodjele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od javnog
interesa u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta
opštine Mali Iđoš a podrazumevaju programe i projekte u oblasti društvenog i humanitarnog rada
koji se odnose na :
- Socijalnu zaštitu starih lica;
- Kućnu negu i pomoć starim licima;
- Zdravstvenu zaštita starih lica;
- Dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama-zaštita lica sa invaliditetom.
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2. Namjena sredstava
Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata
udruženja: troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja dijelatnosti (troškovi
komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i električne energije, troškovi prevoza)
projektnih aktivnosti, troškovi projektnog tima.
3. Pravo učešća na konkursu
Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno
projekata od opšteg interesa, u oblasti društvenog i humanitarnog rada imaju sledeći
subjekti:
Udruženja građana čije sjedište se nalazi na teritoriji opđtine Mali iđoš i/ili čije
aktivnosti se realizuje na teritoriji opštine Mali Iđoš;
- Udruženja građana koja se bave zaštitom i pružanjem pomoći građanima koji
se zbog socijalnih ili zdravstvenih okolnosti nalaze u stanju socijalne potrebe,
humanitarnim i društvenim radom u oblastima zdrastvene i socijalne zaštite starih lica,
kućna nega i pomoć starim licima;
- Udruženja građana kojima je dijelatnost pružanje usluge dnevni boravak za mlade i
odrasle sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak za mlade i odrasle sa telesnim
invaliditetom i sa intelektualnim teškoćama;
Iz Konkursa biće isključeni udruženja, koji imaju neizvršenu obavezu izvještavanja prema
opštini Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih sredstava.
4. Uslovi konkursa
Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije (od javnog interesa u oblasti
društvenog i humanitarnog rada), koju imenuje Opštinsko vijeće, dodjeljuju se jednokratna
nepovratna finansijska sredstva (u mesećnim ratama ) predviđena budžetom opštine za ovu
namjenu. Udruženje može učestvovati sa najviše jedne prijave u toku jedne budžetske godine. Iz
ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. decembra
2018. godine.
Udruženja, kojima su dodjeljena sredstva obavezuju se da namenski upotrebe dodjeljena
sredstva. Izvještaja o realizaciji projekata (narativni i finansijski) najkasnije u roku od 30 dana od
dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. januara 2019. godine.
Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa
internet stranice www.maliidjos.rs
Konkurs je otvoren 8 dana od dana obljavljenja na internet stranici opštine Mali Iđoš.
Prijava na konkurs sadrži:
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A) OBAVEZNI DIO
1) Formular prijave za učešće na konkursu
2) Formular budžeta projekta
3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o
saradnji
6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu
opstina.maliidos@gmail.com
7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa
B) NEOBAVEZNI DIO
1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije
2) Preporuke
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u jednom štampanom primerku i
elektronskoj formi u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili
putem pošte na adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali
Iđoš sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE
PROGRAMA I PROJEKTA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI HUMANITARNOG
RADA“ – NE OTVARATI
Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija.
6. Objava rezultata
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet
prezentaciji www.maliidjos.rs Udruženja koje su predale prijave na konkurs biće obaveštene o
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo.
7. Izvještavanje
U roku od 30 dana od završetka podržanog programa/projekata, ali najkasnije do 31.
januara 2019. godine podržana organizacija mora da podnese Izvještaj o namenskom potrošenju
sredstava iz ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dijela. Narativni DIO
sadrži tekstualni stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa,
promotivni materijali, novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili
sufinansira projekat. Finansijski Izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije
računa i bankovskih izvoda (ulaz sredstava i izlaz sredstava), koji dokazuju namensko trošenje
sredstava.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-3/2018-01

Predsјednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš
____________________ . ____________________

5.
Na osnovu člana 34. Zakona o javnoj svojini(„Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016- dr. zakon, 108/2016, 113/2017), Člana 10. Stav 1 tačka 11. Uredbe o
uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u
javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik
RS“ br.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017), člana 11. Stav 2. Odluke o pribavljanju,
korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali
Iđoš“ br.10/2014, 3/2016), Opštinsko vijeće na sjednici dana 11.01.2018. godine donosi
ODLUKU O IZDAVANJU U ZAKUP PROSTORIJE U LOVĆENCU NEPOSREDNOM
POGODBOM
I
Izdaje se u zakup prostorija broj 1, koja čini dio objekta u Lovćencu u ulici Save
Kovačevića br. 52, površine prostorije 140,04 m2, objekat na katastarskoj parceli 74/1 KO
Lovćenac, koji se nalazi u javnoj svojini opštine Mali Iđoš, neposrednom pogodbom ,preduzeću za
unutrašnju i međunarodnu špediciju, trgovinu i proizvodnju doo „ELITŠPED“ iz Subotice.
II
Poslovni prostor- jedna prostorija se izdaje u zakup na period od godinu dana. Cijena za
izdavanje u zakup poslovnog prostora iznosi 14.004,00 dinara mjesečno i utvrđena je na osnovu
člana 2. Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali
Iđoš(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 35/2016), na osnovi važećeg cjenovnika( djelatnostproizvođnja, zanatstvo, 2 zona- 100,00 dinara po m2).
Površina prostorije koja se izdaje u zakup je utvrđena na osnovu Zapisnika građevinskog
inspektora br: 354-56/2017-05 od 08.12.2017.g čiji je sastavni dio skica situacije- objekta.
III
Predsјednik opštine sa zakupcem zaključuje Ugovor o zakupu poslovnog prostora.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i treba je objaviti u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš.“
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-4/2018-01

Predsјednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš
____________________ . ____________________

6.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 11.01.2018. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Odobrava se poklanjanje policijske opreme Policijskoj stanici Mali Iđoš u vrijednosti od
454.980,00 dinara. Policijsku opremu je kupila Opštinska uprava opštine Mali Iđoš na teret
budžetske stavke „Organizacija saobraćaja i infrastruktura – Upravljanje saobraćajem – Oprema za
javnu bezbednost.“ u 2017. godini.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-5/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš

Predsјednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

7.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 11.01.2018. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se zahtev Mjesne zajednice Mali Iđoš od 04.01.2018. godine za davanje saglasnosti
za angažovanje pomoćne radne snage za poslove održavanje čistoće u objektima Mjesne zajednice
Mali Iđoš na osnovu ugovora o djelu.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće

Predsјednik Opštinskog vijeća
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Br.: 06-2-6/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš

Broj 1.

Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

8.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 11.01.2018. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Odbija se molba Crnogorskog naučno-kulturnog centra od 03.01.2018. godine.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-7/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš

Predsјednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

9.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 11.01.2018. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se molba Područne vatrogasne spasilačke jedinice Mali Iđoš od 18.12.2017. godine
za kupovinu dve konventorske grejalice i dostavlja se predmet Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš
za dalje rješavanje.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš

Predsјednik Opštinskog vijeća
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Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-8/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš
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Marko Lazić, s.r.
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10.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 11.01.2018. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Dostavljaju se molbe Odjeljenju za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo,
zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove radi izrade Izvještaja Opštinskom vijeću:
- Perlić Nedo – Lovćenac
- Mirković Željko – Lovćenac
- Pešikan Stevan – Lovćenac
- Vukićević Darinka – Lovćenac
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-2-9/2018-01
Dana: 11.01.2018. godine
Mali Iđoš

Predsјednik Opštinskog vijeća

____________________ . ____________________

Marko Lazić, s.r.
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