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200. 
 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015 ) Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
08.08.2018. године доноси 

 
Одлуку о усвајању измене Плана јавних набавки за 2018.-у годину 

 
Члан 1. 

Усваја се измењен План јавних набавки за 2018. годину. 
План  јавних набавки за 2018-у годину усвојен је одлуком о усвајању плана јавних набавки 
за 2018-у годину,  дана 08.02.2018.године под  бројем 06-5-1/2018-01.  
Прва измена плана је усвојена дана 10.05.2018.год., под бројем 06-25-2/2018-01. 
Друга измена плана је усвојена дана 06.06.2018.год., под бројем 06-29-2/2018-01. 
Трећа измена плана је усвојена дана 11.06.2018. год., под бројем 06-31-1/2018-01.  
 

Члан 2. 
 

Четврта измена Плана јавних набавки за 2018-у годину  је извршена на основу Уговора са 
Комесаријатом за избеглице и Решења грађевинског инспектора општине Мали Иђош везано 
за озакоњење. 

Члан 3. 

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-35-1/2018-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 08.08.2018. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
201. 
РЕБУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
Одељење за буџет, финансије, ЛПА 
и имовинско-правне односе  
Број: 401-3-2/2018-04 
Дана: 15.08.2018. 
М А Л И   И Ђ О Ш  
 
На основу члана 61 става 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Ребублике Србије“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и члана 14. Одлуке о изменама и допунама  Одлуке о 
буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број 17/2018) 
доносим 
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РЕШЕЊE 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Средства текуће буџетске резерве утврђене на основу Одлуке о изменама и допунама  

Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ 
број 17/2018) у висини од 55.000,00 динара распоређује се на следећу отворену 
апропријацију због недовољно предвиђених средстава у Одлуци: 
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ОПШТИНСКА УПРАВА  
ПРОГРАМ 15. – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

5  
13
0  

0602-0001  – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина   

   75 
 

44
1 01 

Отплата домаћих 
камата 100.000,00 

    
55.000,0

0 
155.000,00 

 УКУПНО: 100.000,00 55.000,0
0 155.000,00 

 
2. О  реализацији  стараће се Оделење за буџет, финансије и грађевинске, имовинско-

правне односе. 
3. Решење се обављује у службеном листу Општине Мали Иђош.   
 
        
Руководилац оделења за буџет, ЛПА и                    Председник 
          имовинско-правне послове         Општине Мали Иђош 
 
     Барањи Силард, с.р.         Марко Лазић, с.р. 

 
____________________ . ____________________ 

 
 

202. 
На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и 

другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине 
Мали Иђош“ бр. 24/2016 – пречишћен текст и 24/2017 и 25/2017) Општинско веће опшине 
Мали Иђош дана 16.08.2018. године расписује  
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних 

ученика основних и средњих школа у шк. 2018/2019. години 
 
I 



Страна 4.               Година 2018.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 20. 
Општина Мали Иђош врши партиципацију у следећим трошковима редовних ученик 

основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:  
A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са 

пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који путују сваки дан 
(партиципација у трошковима месечне карте).  
 
Услови за признање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик основне или средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош. 

Ученици средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
путним трошковима. 

А/1  Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:  

1. Захтев за признавање права – (преузима се  са сајта општине Мали Иђош или лично 
у Услужном центру);   
 2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе или основне 
школе;   
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 
или старатеља; 
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља.  
А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА: 
 
1. Ученик, односно домаћинство који је корисник права на материјално обезбеђење 
породице или новчане социјалне помоћи поред  документације из тачке А/1 овог 
огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на 
материјално обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи.  
 
2. Вуковци основних школа у шк. 2017/2018. години поред документацијe из тачке 
А/1 овог огласа,  прилажу и фотокопију Вукове дипломе. 
3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2017/2018. години поред документацијe из 
тачке А/1 овог огласа,  прилажу и доказ о својству ђака генерације. 
4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 поред документацијe из тачке А/1 
овог огласа, прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, односно о 
завршеном 8. Разреду основне школе а оригинал да се подносе на увид службеном 
лицу који води поступак. 
5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак, 
поред документацијe из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног  и 
важећег Решења о признавању права на дечји додатак. 

 НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу. 
Б Партиципација у трошковима домског смештаја ученика средњих школа са 
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који  су корисници права на на 
материјално обезбеђење поросдице или новчане социјалне помоћи и вуковаца, ако је 
седиште средње школе удаљено више од 30 км од места пребивалишта ученика 
(партиципација у трошковима домског смештаја);  

Услови за признавање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
3. да је домаћинство чији је члан ученик корисник новчане социјалне помоћи или 
материјалног обезбеђења или ученик је добитник Вукове дипломе;  
4. да је корисник домског смештаја.  
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Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 

трошковима домског смештаја. 
Б/1  Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:  
1. Захтев за признавање права (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично 

у Услужном центру);   
2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе; 
3. Фотокопија Уговора са Домом ученика; 
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;  
5. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 

или старатеља. 
 

Б/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА: 
1. Вуковци основних школа у 2017/2018. години поред наведене документацију 

прилажу и фотокопију Вукове дипломе;  
2. Фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на материјално 

обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи. 
 

В Партиципација у трошковима приватног смештаја ученика средњих школа са 
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који  су корисници права на новчану 
социјалну помоћ,  вуковци, који су претходну школску годину у средњој школи односно 
8. разред основне школе завршили са просеком изнад 4,50 и  који су корисниц права на 
дечји додатак ако је седиште средње школе удаљено више од 30 км од места 
пребивалишта ученика (партиципација у трошковима приватног смештаја);  

Услови за признање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
3. да је домаћинство чији је члан ученик корисник новчане социјалне помоћи или 
материјалног обезбеђења,  ако је ученик добитник Вукове дипломе, ако је   претходну 
школску годину у средњој школи завршио са просеком изнад 4,50 и ако је  корисник 
права на дечји додатак; 
4. да је корисник приватног смештаја;   
5. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;  
6. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 
или старатеља; 

Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
трошковима  приватног смештаја. 

В/1  Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:  
1. Захтев за признавање права; 
2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе; 
3. Изјава родитеља да је ученик кориснк приватног смештаја; 
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља; 
5. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 

или старатеља; 
 

В/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА: 
1. Фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на материјално 

обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи; 
2. Вуковци основних школа у 2017/2018. години поред наведене документацију 

прилажу и фотокопију Вукове дипломе; 
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3. Ученици који су претходну школску годину у средњој школи односно 8. 

разред основне школе завршили са просеком изнад 4,50 прилажу и фотокопију 
сведочанства; 

4. Ученици средњих школа који су корисници права на дечји додатак  прилажу 
и фотокопију правоснажног  и важећег Решења о признавању права на дечји 
додатак. 

Г Партиципација у трошковима приватног или домског смештаја ученика средњих 
школа са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који  нису корисници 
права на новчану социјалну помоћ и нису вуковци, ако је седиште средње школе 
удаљено више од 30 км од места пребивалишта ученика (партиципација у трошковима 
смештаја);   

Услови за признање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
3. да је корисник приватног или домског смештаја;  

Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
трошковима домског и приватног смештаја. 

  Документација која се подноси уз сваки захтев:  
 

1. Захтев за признавање права; 
2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе; 
3. Уговор са Домом ученика; 
4. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 

или старатеља; 
5. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља; 

 
II 
 

Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима 
средњих и основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег 
и зимског распуста. 

III 
  Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали 
Иђош (У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама).  Адреса: 
Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32;  
 Захтеви се предају почев од 16.08.2018. године до 17.09.2018.године 
 О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење 
решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације. 
  
Република Србија 
Општина Мали Иђош                                                           Председник Општинског већа 
Општинско већe                                                                                     Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-36-01/2018-01 
Дана: 16.08.2018. године  
Мали Иђош    
 
 

____________________ . ____________________ 
 
203. 
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На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 16.08.2018. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
   Општина Мали Иђош у својству власника даје сагласност Ловачком удружењу „Криваја“ 
Мали Иђош за коришћење катастарских парцела за подизање ремиза за дивљач. Сагласност 
се односи на следеће катастарске парцеле: 
- катастарска парцела 3597/1 К.О. Ловћенац - лист непокретности 2445. 

- катастарска парцела 3597/2 К.О. Ловћенац - лист непокретности 2445. 

Члан 2. 
 

   Сагласност се даје на период од пет година од објављивања овог закључка. 
 

Члан 3. 
 

   Сагласност се даје ради конкурисања за расподелу средстава из републичких и 
покрајинских средстава. 

Члан 4. 
 

   Листове непокретности на трошку Општинске управе општине Мали Иђош прибавља 
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 
комунално-стамбене послове. 

Члан 5. 
 

   Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-36-2/2018-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 16.08.2018. године  
Мали Иђош   
  

____________________ . ____________________ 
 
204. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 16.08.2018. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
 



Страна 8.               Година 2018.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 20. 
Усваја се молба  Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош од 
25.07.2018. године за едукацију хранитеље у износу од 50.000,00 динара 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    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-36-3/2018-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 16.08.2018. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
205. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 16.08.2018. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
 

Усваја се молба Милана Гвозденовића од 27.07.2018. године за трошкове међународног 
турнира у Диселдорфу у износу од 30.000,00 динара 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    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-36-4/2018-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 16.08.2018. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
206. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 16.08.2018. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

 



Број 20.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2018.                            Страна 9. 
Усваја се молба Ненада Шабана од 23.07.2018. године за санирање штете проузрокованих 
елементарном непогодом у износу од 200.000,00 динара у грађевинском материјалу 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    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-36-5/2018-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 16.08.2018. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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200. 
 A közbeszerzésről szóló törvény 51. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 
14/2015 és 68/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2018. augusztus 8-án 
megtartott ülésén meghozza a  
 

Határozatot 
a 2018. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról 

 
1. szakasz  

Elfogadjuk a módosított 2018. évi közbeszerzési tervet. 
A 2018. évi közbeszerzési terv 2018.02.08-án került elfogadásra, 06-5-1/2018-01 szám alatt. 
A terv első módosítása 2018. május 10-én került elfogadásra, 06-25-2/2018-01 szám alatt. 
A terv második módosítása 2018. június 6-án került elfogadásra, 06-29-2/2018-01 szám alatt. 
A terv harmadik módosítása 2018. június 11-én került elfogadásra, 06-31-1/2018-01 szám alatt. 
 

2. szakasz 
 

A 2018. évi közbeszerzési terv negyedik módosítása a Menekültügyi Népbizottságga kötött 
szerződés és Kishegyes község építési felügyelőjének törvényesítéssel kapcsolatos végzése alapján 
történt.  

3. szakasz 

A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-35-1/2018-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2018.08.08-án 
Kishegyes                                                                              

____________________ . ____________________ 
 
 

201. 
 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT 
KISHEGYES KÖZSÉG 
Költségvetési és pénzügyi, HAA és vagyonjogi 
ügyletekkel foglalkozó osztály 
Szám:401-3-2/2018-04 
Kelt:2018.05.15-én 
KISHEGYES 
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakasza 6. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig., 108/2013, 142/2014, 
68/2015-egy. törvény és 103/2015sz.) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló 
határozat módosításáról szóló határozat 14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 17/2018 
sz.) alapján, meghozom a következő  
 



20.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2018.év 11.oldal 

 

VÉGZÉST 
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁS ÁRÓL 

 
1. Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló 

határozattal meghatározott (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 17/2018 sz.), 55.000,00 
dinár összegű folyó költségvetési tartalékeszközöket a következő nyitott apropriációra 
osztjuk el, a határozatban nem elegendő előlátott eszközök miatt: 
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KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 
15. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT  

5  130 
 

0602-0001  – Helyi önkormányzat és városi községek működése 
  

   75  441 01 Hazai kamattörlesztés 100.000,00     55.000,00 155.000,00 

 ÖSSZESEN: 100.000,00 55.000,00 155.000,00 

 
2. A megvalósításról a költségvetési, pénzügyi, helyi adóadminisztrációs és vagyonjogi 

ügyletekkel foglalkozó osztály gondoskodik. 
3. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 
Baranyi Szilárd, s.k. Marko Lazi ć, s.k. 
Költségvetési, pénzügyi,                                                                           Kishegyes községi elnöke 
HAA és vagyonjogi ügyletekkel  
foglalkozó osztály vezetője 
 

____________________ . ____________________ 
 

 

202. 
 
Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez 
való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 24/2016-
egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 24/2017 és 25/2017 szám) alapján, Kishegyes község 
Községi tanácsa 2018. augusztus 16-án közzéteszi a következő 

NYILVÁNOS HIRDETÉST 
az általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való 

hozzájárulás 
jogosultságára a 2018/2019 tanévben 
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I. 

Kishegyes község a Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és 
középiskolás tanulól következő költségeihez járul hozzá: 

A. Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás 
tanulók útiköltségéhez való hozzájárulás, akik mindennap utaznak (a hónapos jegy 

költségeihez való hozzájárulás). 

Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei: 

1. rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának; 
2. lakóhelye Kishegyes község területén van. 

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra. 

A/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS: 

1. Jogosultsági  kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az  
ügyfélszolgálatnál); 

2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a tanuló a középiskola vagy 
általános iskola tanulója; 

3. A tanuló vagy a szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata; 
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 

A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók részére mellékelendő dokumentáció- 
KÜLÖN: 

1. A tanuló, illetve az a háztartás, amely anyagi juttatásban vagy szociális segélyben 
részesül, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolja az anyagi 
juttatásról vagy szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés fénymásolatát. 

2. A 2017/2018 tanév Vuk-díjasai, a jelen hirdetés A/1 pontjában 
említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is. 

3. A 2017/2018 tanév generáció diákjai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett 
dokumentáció mellett  csatolják az ezt bizonyító igazolást is. 

4. A 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok, a jelen hirdetés 
A/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolás bizonyítványuk 
fénymásolatát, illetve az általános iskolai 8. osztályos bizonyíyványt, az eredeti példányt 
pedig fel kell mutatni az eljárást végző hivatali személynek. 

 
5. Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak, 

a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék 
jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát. 

MEGJEGYZÉS: A tanuló csak egyik kategória alapján jogosult hozzájárulásra. 
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B Azon Kishegyes községi lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók kollégiumi 
elszállásolása költségeihez való hozzájárulás, akik anyagi juttatásban vagy szociális segélyben 
részesülnek, és a középiskola lakóhelyüktől 30 km-nél távolabban van (kollégiumi elszállásolás 

költségeihez való hozzájárulás); 

 
A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei: 

1. a középiskola rendes tanulója; 
2. lakóhelye Kishegyes község területén van; 
3. a háztartás, amelynek a tanuló is a tagja, szociális segélyben vagy anyagi 

juttatásban  részesül, vagy a tanuló Vuk-diplomával rendelkezik; 
4. kollégiumi elszállásolás felhasználó. 

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra. 

B/1 Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS: 
 
1. Jogosultsági kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az 

ügyfélszolgálatnál); 
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola tanulója; 
3. A kollégiummal kötött szerződés fénymásolata; 
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
5. A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata. 

B/2 KÜLÖN dokumentáció, melyet egyes kategóriákhoz tartozó diákoknak kell 
mellékelni: 

A 2017/2018 tanév Vuk-díjasai, az említett dokumentáció mellett csatolják a 
1. Vuk-diploma fénymásolatát is; 

2. Anyagi juttatásra vagy szociális segélyre való jogosultságról szóló jogerős,  
érvényes végzés fénymásolatát. 
 

C Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók 
magánelszállásolási költségeihez való hozzájárulás, akik szociális segélyben részesülnek, Vuk-
díjasok, az előző iskolaévet a középiskolában, illetve az általános iskola 8. osztályát 4,50 feletti 
átlageredménnyel végezték, és akik családi pótlékra jogosultak, és a középiskola székhelye 
lakóhelyüktől 30 km-nél távolabb van (magánelszállásolás költségeihez való hozzájárulás); 

A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei: 

1. a középiskola rendes tanulója; 
2. lakóhelye Kishegyes község területén van; 
3. háztartása szociális segélyben vagy anyagi juttatásban részesül, ha Vuk-
diplomás, ha az előző iskolaévet a középiskolában 4,50 feletti átlageredménnyel 
fejezte, és családi pótlékban részesül; 
4. magánelszállásolás felhasználó; 
5. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
6. A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi igazolványának 
fénymásolata; 
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Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra. 

C/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS: 

1. Jogosultsági kérelem; 
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola  tanulója; 
3. A szülő nyilatkozata, miszerint magánelszállásolás felhasználó; 
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
5. A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata; 

C/2 KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓ, melyet egyes kategóriákhoz tartozó diákoknak kell 
mellékelni: 

  

1. Anyagi juttatásról vagy szociális segélyről szóló jogerős, érvényes végzés 
fénymásolata. 

2. A 2017/2018 tanév Vuk-díjasai az említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-
diploma fénymásolatát is; 

3. Azok a tanulók, akik az előző tanévet a középiskolában, illetve az általános iskola 8. 
osztályát 4,50 feletti átlageredménnyel fejezték; 

4. Azok a középiskolás tanulók, akik családi pótlékban részesülnek, mellékelik a jogerős, 
érvényes, családi pótlékra való jogosultságról szóló végzést is. 

D Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók 
magánelszállásolási vagy kollégiumi költségeihez való hozzájárulás, akik nem részesülnek 
anyagi juttatásban vagy szociális segélyben, és nem is Vuk-díjasok, ha a középiskola 
lakóhelyüktől 30 km-nél távolabban van  (elszállásolási költségekhez való hozzájárulás); 

A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei: 
1. a középiskola rendes tanulója; 
2. lakóhelye Kishegyes község területén van; 
3. magánelszállásolásban vagy kollégiumi elszállásolásban részesül; 
 

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra. 

Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció: 
1. Jogosultsági kérelem; 
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola tanulója; 
3. A kollégiummal kötött szerződés fénymásolata; 
4. A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata; 
5. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
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II. 
 

Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános iskolások és középiskolások számára, az 
iskolaév folyamán történik (9 hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve. 

III. 

A dokumentációt személyesen kell átadni, vagy postai úton eljuttatni Kishegyes község Községi 
közigazgatása részére (Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi irodákban), cím: Kishegyes 
község, Fő u. 32., 24321 Kishegyes; 

A kérelmeket 2018. augusztus 16-tól 2018. szeptember 17-ig lehet átadni. 

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az illetékes osztály 
dönt, a teljes dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-36-01/2018-01                                                                        KT elnöke                
Kelt: 2018.08.16. 

____________________ . ____________________ 
203. 

 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. augusztus 16-án meghozza a 
következő: 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Kishegyes község mint tulajdonos jóváhagyja a kishegyesi Krivaja Vadászegyesületnek a 
kataszteri parcellák használatát, vadállatok búvóhelyének kiépítésére. 
A jóváhagyás a következő kataszteri parcellákra vonatkozik: 
-3597/1 kataszteri parcella, Szeghegy K.K.-ingatlanlap 2445. 
-3597/2 kataszteri parcella, Szeghegy K.K.-ingatlanlap 2445. 
 
 2. szakasz 
 
A jóváhagyás a jelen záradék megjelenítésétől számított öt évig érvényes. 

  
3. szakasz 

 
A jóváhagyást köztársasági és tartományi pályázatok érdekében adjuk. 

 
4. szakasz 



16.oldal                2018.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   20. szám 

 

Az ingtalanlapokat, Kishegyes község Községi közigazgatása terhére, a gazdasági, mezőgazdasági, 
településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály szerzi be. 
 

5. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-36-2/2018-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2018.08.16-án 
Kishegyes                                                                              

 

____________________ . ____________________ 
 
204. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. augusztus 16-án meghozza a 
következő: 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Topolya és Kishegyes község Szociális központja 2018.07.25-i, nevelőszülők 
képzésének költségeivel kapcsolatos  kérelmét, amely összege 50.000,00 dinár, és továbbítjuk a 
tárgyat Kishegyes község Községi közigazgatásának, további megoldás céljából. 
 
 2. szakasz 
 
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-36-3/2018-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2018.08.16-án 
Kishegyes                                                                              
 

____________________ . ____________________ 
 
 

205.  
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. augusztus 16-án meghozza a 
következő: 

ZÁRADÉKOT 
 



20.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2018.év 17.oldal 

 

1. szakasz 

Elfogadjuk Milan Gvozdenović 2018.07.27-i, düsseldorfi nemzetközi torna költségeivel 
kapcsolatos  kérelmét, amely összege 30.000,00 dinár, és továbbítjuk a tárgyat Kishegyes község 
Községi közigazgatásának, további megoldás céljából. 
 
 2. szakasz 
 
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-36-4/2018-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2018.08.16-án 
Kishegyes                                                                              
 

____________________ . ____________________ 
 
 

206. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2018. augusztus 16-án meghozza a 
következő: 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Nenad Šaban 2018.07.23-i, elemi csapás okozta kár megtérítésével kapcsolatos  
kérelmét, amely 200.000,00 dinár értékű építőanyag, és továbbítjuk a tárgyat Kishegyes község 
Községi közigazgatásának, további megoldás céljából. 
 

2. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-36-5/2018-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2018.08.16-án 
Kishegyes                                                                              
 

____________________ . ____________________ 
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200. 
 

Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 
14/2015 i 68/2015 ) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 08.08.2018. 
godine donosi 

 
Odluku o usvajanju izmjene Plana javnih nabavki za 2018.-u godinu 

 
Član 1. 

Usvaja se izmjenjen Plan javnih nabavki za 2018. godinu. 
Plan  javnih nabavki za 2018-u godinu usvojen je odlukom o usvajanju plana javnih nabavki za 
2018-u godinu,  dana 08.02.2018.godine pod  brojem 06-5-1/2018-01.  
Prva izmjena plana je usvojena dana 10.05.2018.god., pod brojem 06-25-2/2018-01. 
Druga izmjena plana je usvojena dana 06.06.2018.god., pod brojem 06-29-2/2018-01. 
Treća izmjena plana je usvojena dana 11.06.2018. god., pod brojem 06-31-1/2018-01.  
 

Član 2. 
 

Četvrta izmjena Plana javnih nabavki za 2018-u godinu  je izvršena na osnovu Ugovora sa 
Komesarijatom za izbeglice i Rješenja građevinskog inspektora opštine Mali Iđoš vezano za 
ozakonjenje. 

Član 3. 

Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                      Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-35-1/2018-01             Marko Lazić, s.r. 
Dana: 08.08.2018. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
201. 
REBUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA 
OPŠTINA MALI I ĐOŠ 
Odjeljenje  za budžet, finansije, LPA 
i imovinsko-pravne odnose  
Broj: 401-3-2/2018-04 
Dana: 15.08.2018. 
M A L I   I Đ O Š  
 
Na osnovu člana 61 stava 6. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik Rebublike Srbije“ broj 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 
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68/2015-dr.zakon i 103/2015) i člana 14. Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o budžetu 
opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Sl.list opštine Mali Iđoš“ broj 17/2018) donosim 

RJEŠENJE 
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 

 
 

1. Sredstva tekuće budžetske rezerve utvrđene na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama  
Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Sl.list opštine Mali Iđoš“ broj 
17/2018) u visini od 55.000,00 dinara raspoređuje se na sljedeću otvorenu aproprijaciju 
zbog nedovoljno predviđenih sredstava u Odluci: 

 

R
az

de
o 

G
la

va
 

F
un

kc
ija

 

P
oz

ic
ija

 

P
ro

gr
am

sa
k 

kl
as

ifi
ka

ci
ja

 / 
P

ro
je

ka
t 

E
ko

no
m

sk
a 

kl
as

ifi
ka

ci
ja

 
Iz

vo
r 

fin
an

si
ra

nj
a

 

Opis 

U
tv

rđ
en

o 
O

dl
uk

om
 o

 
bu

dž
et

u 
op

št
in

e 
M

al
i I
đo

š 
za

 
20

18
.g

od
iiu

   
 

U
po

tr
eb

a 
te

ku
će

 
bu

dž
et

sk
e 

re
ze

rv
e 

N
O

V
A

 
A

P
R

O
P

R
IJ

A
C

IJ
A

 

OPŠTINSKA UPRAVA  
PROGRAM 15. – LOKALNA SAMOUPRAVA  

5  
13
0  

0602-0001  – Funkcionisanje lokalne samouprave i 
gradskih opština   

   75 
 

44
1 01 

Otplata domaćih 
kamata 100.000,00 

    
55.000,0

0 
155.000,00 

 UKUPNO: 100.000,00 55.000,0
0 

155.000,00 

 
2. O  realizaciji  staraće se Odjelenje za budžet, finansije i građevinske, imovinsko-pravne 

odnose. 
3. Rješenje se obavljuje u Službenom listu Opštine Mali Iđoš.   
 
        
Rukovodilac odjelenja za budžet, LPA i                          Predsjednik 
          imovinsko-pravne poslove         Opštine Mali I đoš 
 
     Baranji Silard, s.r.         Marko Lazić, s.r. 

 
____________________ . ____________________ 

 
 

202. 
Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim 

troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
24/2016 – prečišćen tekst i 24/2017 i 25/2017) Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 16. 
08.2018. godine raspisuje  
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JAVNI OGLAS 
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika 

osnovnih i srednjih škola u šk. 2018/2019. godini 
 
I 

Opština Mali Iđoš vrši participaciju u sljedećim troškovima redovnih učenika osnovnih i 
srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mali Iđoš:  

B. Participacija u putnim troškovima učenika osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem 
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji putuju svaki dan (participacija u troškovima mjesečne 
karte).  
 
Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš. 

Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u putnim 
troškovima. 

A/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev - OPŠTA:  

1. Zahtev za priznavanje prava – (preuzima se  sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u 
Uslužnom centru);   
 2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole ili osnovne škole;   
3. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja.  
A/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 
 
1. Učenik, odnosno domaćinstvo koji je korisnik prava na materijalno obezbjeđenje 
porodice ili novčane socijalne pomoći pored  dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa 
dostavlja fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno 
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći.  
 
2. Vukovci osnovnih škola u šk. 2017/2018. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog 
oglasa,  prilažu i fotokopiju Vukove diplome. 
3. Đaci generacije osnovnih škola u šk. 2017/2018. godini pored dokumentacije iz tačke 
A/1 ovog oglasa,  prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije. 
4. Učenici srednjih škola sa prosjekom iznad 4,50 pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog 
oglasa, prilažu fotokopiju svjedočanstva iz srednje škole, odnosno o završenom 8. 
razredu osnovne škole a original da se podnose na uvid službenom licu koji vodi postupak. 
5. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su korisnici prava na dečji dodatak, pored 
dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog  i važećeg 
Rješenja o priznavanju prava na dečji dodatak. 

 NAPOMENA:  Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu. 
B Participacija u troškovima domskog smještaja  učenika srednjih škola sa prebivalištem 
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  su korisnici prava na materijalno obezbjeđenje porodice ili 
novčane socijalne pomoći i vukovaca, ako je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od 
mjesta prebivališta učenika (participacija u troškovima domskog smještaja);  

Uslovi za priznavanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
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2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je domaćinstvo čiji je član učenik korisnik novčane socijalne pomoći ili materijalnog 
obezbjeđenja ili učenik je dobitnik Vukove diplome;  
4. da je korisnik domskog smještaja .  

Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u 
troškovima domskog smještaja . 

B/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev - OPŠTA:  
6. Zahtev za priznavanje prava (preuzima se sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u 

Uslužnom centru);   
7. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
8. Fotokopija Ugovora sa Domom učenika; 
9. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
10. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja. 

 
B/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 
3. Vukovci osnovnih škola u 2017/2018. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i 

fotokopiju Vukove diplome;  
4. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno 

obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći. 
 

V Participacija u troškovima privatnog smještaja  učenika srednjih škola sa prebivalištem 
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć,  vukovci, 
koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi odnosno 8. razred osnovne škole završili sa 
prosjekom iznad 4,50 i  koji su korisnici prava na dečji dodatak ako je sjedište srednje škole 
udaljeno više od 30 km od mjesta prebivališta učenika (participacija u troškovima privatnog 
smještaja );  

Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je domaćinstvo čiji je član učenik korisnik novčane socijalne pomoći ili materijalnog 
obezbjeđenja,  ako je učenik dobitnik Vukove diplome, ako je   prethodnu školsku godinu u 
srednjoj školi završio sa prosjekom iznad 4,50 i ako je  korisnik prava na dečji dodatak; 
4. da je korisnik privatnog smještaja ;   
5. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
6. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 

Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u 
troškovima  privatnog smještaja . 

V/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev - OPŠTA:  
6. Zahtev za priznavanje prava; 
7. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
8. Izjava roditelja da je učenik korisnk privatnog smještaja ; 
9. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja; 
10. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 

 
V/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 
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5. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno 
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći; 

6. Vukovci osnovnih škola u 2017/2018. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i 
fotokopiju Vukove diplome; 

7. Učenici koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi  odnosno 8. razred 
osnovne škole završili sa prosjekom iznad 4,50 prilažu i fotokopiju svjedočanstva; 

8. Učenici srednjih škola koji su korisnici prava na dečji dodatak  prilažu i fotokopiju 
pravosnažnog  i važećeg Rješenja o priznavanju prava na dečji dodatak. 
 

 

G Participacija u troškovima privatnog ili domskog smještaja  učenika srednjih škola sa 
prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  nisu korisnici prava na novčanu socijalnu 
pomoć i nisu vukovci, ako je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta 
prebivališta učenika (participacija u troškovima smještaja );   

Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je korisnik privatnog ili domskog smještaja ;  

Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u 
troškovima domskog i privatnog smještaja . 

  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev:  
 

6. Zahtev za priznavanje prava; 
7. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
8. Ugovor sa Domom učenika; 
9. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 
10. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja; 

 
II 
 

Participacija navedenih troškova iz člana 2. stav 2. Pravilnika, učenicima srednjih i 
osnovnih škola vrši se tokom školske godine (9 mjeseci), osim za vrijeme letnjeg i zimskog 
raspusta. 

III 
  Dokumentacija se predaje lično ili preko pošte Opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš (U 
Lovćencu i Feketiću može se predati i u mjesnim kancelarijama).  Adresa: Opština Mali Iđoš, 
24321 Mali Iđoš, Glavna br. 32;  
 Zahtevi se predaju počev od 16.08.2018. godine do 17.09.2018.godine 
 O priznanju prava i visini učešća u troškovima odlučuje nadležno Odjeljenje rješenjem u 
roku od 15 dana od prijema cjelokupne dokumentacije. 
  
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                                           Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                                                     Marko Lazić, s.r. 
Broj:06-36-01/2018-01 
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Dana: 16.08.2018. godine  
Mali I đoš    

____________________ . ____________________ 
 
203. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 16.08.2018. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

 
   Opština Mali Iđoš u svojstvu vlasnika daje saglasnost Lovačkom udruženju „Krivaja“ Mali Iđoš 
za korišćenje katastarskih parcela za podizanje remiza za divljač. Saglasnost se odnosi na sljedeće 
katastarske parcele: 
 
- katastarska parcela 3597/1 K.O. Lovćenac - list nepokretnosti 2445. 

- katastarska parcela 3597/2 K.O. Lovćenac - list nepokretnosti 2445. 

Član 2. 
 

   Saglasnost se daje na period od pet godina od objavljivanja ovog zaključka. 
 

Član 3. 
 

   Saglasnost se daje radi konkurisanja za raspodjelu sredstava iz republičkih i pokrajinskih 
sredstava. 

Član 4. 
 

   Listove nepokretnosti na trošku Opštinske uprave opštine Mali Iđoš pribavlja Odjeljenje  za 
privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene 
poslove. 

Član 5. 
 

   Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                    Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-36-2/2018-01      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 16.08.2018. godine  
Mali I đoš   
  

____________________ . ____________________ 
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Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 16.08.2018. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  
 

Član 1. 
 

Usvaja se molba  Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš od 25.07.2018. 
godine za edukaciju hranitelje u iznosu od 50.000,00 dinara 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 I đoš                   Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-36-3/2018-01      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 16.08.2018. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
205. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 16.08.2018. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  
 

Član 1. 
 

Usvaja se molba Milana Gvozdenovića od 27.07.2018. godine za troškove međunarodnog turnira u 
Diseldorfu u iznosu od 30.000,00 dinara 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 I đoš            Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-36-4/2018-01      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 16.08.2018. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 



Broj 20.  Službeni list opštine Mali Iđoš               Godina 2018.                    Strana 25. 

 

 
206. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 16.08.2018. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

 
Usvaja se molba Nenada Šabana od 23.07.2018. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 200.000,00 dinara u građevinskom materijalu 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 I đoš                  Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-36-5/2018-01      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 16.08.2018. godine  
Mali I đoš   
 
 
 

____________________ . ____________________ 
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