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184. 

 
 На основу члана 20. став 4. Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“ бр. 17/2019) и 
члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) члана 48. Пословника Општинског већа 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 19.09.2019 доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

I 
 
 Образује се Комисија за категоризацију угоститељских објеката на подручју општине 
Мали Иђош (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу: 
 

1. Дејан Шољага – председник 
2. Атила Јухас – члан 
3. Зоран Таировић – члан 
4. Корнелија Ринд Келемен – члан 
5. Владимир Шоћ – члан 

 
II 

 
 Задатак Комисије је да проверава и утврђује испуњеност услова прописаних за 
одређивање категорије утоститељског објекта за смештај-кућа, апартман, соба и сеоско 
туристичко домаћинство, о чему сачињава записник о свом раду, који заједно са предлогом 
решења за одређивање категорије доставља Одељењу за привреду, пољопривреду, 
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове 
Општинске управе Мали Иђош. 
 

III 
 
 Комисија ради на седницама и одлучује већином гласова од укупног броја чланова 
Комисије. 
 Седнице Комисије сазива председник Комисије по потреби на иницијативу надлежног 
Одељења, односно на основу поднетих захтева и теренског записника за категоризацију. 
 Комисија самостално организује свој рад у складу са надлежностима. 
 Рад Комисије је јаван. 
 

IV 
 
 Чланови Комисије се именују на мандатни период од четири године. 
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V 
 
 За обављање задатака из тачке II овог решења председник и чланови Комисије имају 
право на надокнаду у висини која је утврђена Одлуком Скупштине општине. 
 

VI 
 
 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-44-1/2019-01 
Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
185. 

 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и 
члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине 
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине 
Мали Иђош 19.09.2019. донело је 
 
 

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање закупа пијачног 
простора  

 
Образложење 

У општини Мали Иђош релативно је велик број пољопривредних произвођача који своје 
производе продају на пијаци у Малом Иђошу. Неким пољопривредним произвођачима то је 
једини приход коју остваре. Кроз ове мере финансираће се трошкови закупа пијачног 
простора произвођачима општине Мали Иђош. 
 

Циљеви мере 
Циљ мере је олакшање могућности присутности на локалним пијачним тезгама кроз 
покривање дела трошкова годишњег пијачног простора. 
 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 
Није примењиво 
 

Крајњи корисници 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

Економска одрживост 
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За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

Општи критеријуми за кориснике 
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 
 

Специфични критеријуми 
- Уговор о закупу пијачног простора за 2019. годину. 
 - Потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2019. годину или рачун или 
фискални исечак. 

 
Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 

 Интензитет помоћи 
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 5.000 динара по кориснику. 
Укупан износ конкурса је 350.000,00 динара. 

 
Административна процедура 

Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава. 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали Иђош 
www.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према конкурсу за подношење 
захтева.Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева 
ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 
испуњени. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће 
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. Са изабраним пољопривредним 
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних 
корисника и Општине. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-2/2019-01 
Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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186. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је 

 
Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање трошкова ветеринарских 

услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња  
 

Образложење  
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које 
нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја. Ова 
мера је у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 
Србије за период 2014–2024. године. На територији општине Мали Иђош говедарство и 
свињарство су сигнификантне гране сточарства. У циљу одрживог развоја ових грана 
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога 
зависи њихова продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње. 
 

Циљеви мере 
Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:  
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;  
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој;  
- повећање броја грла;  
- побољшање здравствених особина животиња;  
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз 
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 
 - подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда 
– старија од 24 месеца или 30 грла крмача 
 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 
Ова мера је у складу са Националнiм програмом за пољопривреду. Корисници средстава ће 
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење 
средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за доделу средстава по 
конкурсу општине Мали Иђош. 
 

Крајњи корисници 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

Економска одрживост 
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

Општи критеријуми за кориснике 
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
 - Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
- Корисник мора имати активни статусни број регистрован у регистру ветеринарских 
станица, који је регистрован у општини Мали Иђош. 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 
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Специфични критеријуми 

 Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:  
- потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда 
односно свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева 
 - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ са таксативним 
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду 
од 01.01.2019. године до дана подношења захтева. 

 
Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 

Интензитет помоћи 
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500 динара по кориснику, 
за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца 
односно 30 грла крмача. Укупан износ конкурса је 400.000,00 динара. 
 

Административна процедура 
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава. 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали Иђош 
www.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према конкурсу за подношење 
захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева 
ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 
испуњени. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће 
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. Са изабраним пољопривредним 
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних 
корисника и Општине. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-3/2019-01 
Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
187. 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
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општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је 
 
 

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање Регреса за 
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

 
Образложење  

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које 
нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја. Ова 
мера је у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике 
Србије за период 2014–2024. године. На територији општине Мали Иђош говедарство и 
свињарство су сигнификантне гране сточарства. У циљу одрживог развоја ових грана 
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога 
зависи њихова продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње. 
 

Циљеви мере 
Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:  
- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача;  
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој;  
- повећање броја грла;  
- побољшање здравствених особина животиња;  
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз 
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 
 - подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда 
– старија од 24 месеца или 30 грла крмача 
 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 
Ова мера је у складу са Националнiм програмом за пољопривреду. Корисници средстава ће 
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење 
средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за доделу средстава по 
конкурсу општине Мали Иђош. 
 

Крајњи корисници 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

Економска одрживост 
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

Општи критеријуми за кориснике 
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
 - Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
- Корисник мора имати активни статусни број регистрован у регистру ветеринарских 
станица, који је регистрован у општини Мали Иђош. 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 
 

Специфични критеријуми 
 Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:  
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- Потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда 
односно свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева 
 - Рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат са таксативним 
навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду 
од 01.01.2019. године до дана подношења захтева. 
 

Критеријуми селекције  
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 

Интензитет помоћи 
Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500 динара по кориснику, 
за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца 
односно 30 грла крмача. Укупан износ конкурса је 200.000,00 динара. 

 
Административна процедура 

Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава. 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали Иђош 
www.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према конкурсу за подношење 
захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева 
ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 
испуњени. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће 
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. Са изабраним пољопривредним 
произвођачима закључије се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних 
корисника и Општине. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-4/2019-01 
Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
188. 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је 
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Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање Управљања ризицима у 

пољопривреди 
 

Образложење 
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на Обнављање 
пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и 
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности у виду 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње. Ова мера је у 
складу са Националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за 
период 2014–2024. године. На територији општине Мали Иђош имамо учесталу појаву града 
због чега пољопривредници осигуравају своје усеве. Од кључне је важности да 
пољопривредници препознају потребу за разним врстама осигурања, те је стога важно 
субвенционисати пољопривредна осигурања. 
 

Циљеви мере 
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине: 
 - подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача; 
 - боље коришћење расположивих ресурса; 
 - подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз 
повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава. 
 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 
Ова мера је у складу са Националним програмом за рурални развој. Корисници средстава ће 
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење 
средстава из других извора за део премије осигурања за чије финансирање аплицирају по 
конкурсу општине Мали Иђош. 
 

Крајњи корисници  
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

Економска одрживост 
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

Општи критеријуми за кориснике 
 Општи критеријуми за кориснике по овој мери:  
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош 
 - Предмет осигурања се налази на територији општине Мали Иђош 
- Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош 
 

Специфични критеријуми  
Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
 - Закључен уговор о осигурању са осигуравајућом организацијом ,  
- Потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог пореза, 
која доспева за наплату у 2019-ој години у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 

 
Критеријуми селекције 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
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Интензитет помоћи 
Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим 
засадима, расадницима и животињама износи 40 % од висине премије осигурања без 
урачунатог пореза на премију, а највише до 12.500,00 динара. Укупан износ конкурса је 
300.000,00 динара. 
 

Административна процедура 
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава. 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали Иђош 
www.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према конкурсу за подношење 
захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева 
ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 
испуњени. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће 
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. Са изабраним пољопривредним 
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних 
корисника и Општине. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-5/2019-01 
Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и 
члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће 
општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је 
 
 
Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање Инвестиција у физичку 

имовину пољопривредних Газдинстава  
 

Образложење 
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава омогућују раст 
конкурентности. Ова мера омогућава да пољопривредна газдинства повећају 
продуктивности и конкурентности као и да унапреде квалитет производње. 
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Циљеви мере 

Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, 
побољшање продуктивности и квалитета производа, раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним 
стандардима, политикама и праксама. 
 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 
Ова мера је у складу са Националним програмом за рурални развој. Корисници средстава ће 
поднети изјаву да нису користили средства и да нису поднели захтев за коришћење 
средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за доделу средстава по 
конкурсу општине Мали Иђош. 
 

Крајњи корисници 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

Економска одрживост 
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 

 
Општи критеријуми за кориснике 

 Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су:  
- Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош; 
 - Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; 
Корисник мора да има рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са 
датумом издавања у периоду од 01.01.2019. године до дана подношења захтева. 
 

Специфични критеријуми 
 
- У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом 
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних говеда 
товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла 
квалитетних приплодних крмача. 
-Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву,    односно у 
власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа 
другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе. 
- У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници су 
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 
0,2-100 hа винове лозе 
- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у 
свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 
3 hа производње поврћа на отвореном простору 

 
Критеријуми селекције  

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 

Интензитет помоћи 
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Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.500,00 динара по 
кориснику. Укупан износ конкурса је 1.250.000,00 динара. 

 
Административна процедура 

Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава. 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Мали Иђош 
www.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити 
административно проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и 
прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према конкурсу за подношење 
захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева 
ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева 
испуњени. Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће 
бити прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. Са изабраним пољопривредним 
произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних 
корисника и Општине. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-6/2019-01 
Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 

 
190. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 19.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Софије Шкељић од 11.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 60.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-7/2019-01 
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Дана: 19.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 

 
191. 
 
На основу члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ 
број 7/2019), Председник Општине Мали Иђош дана 23.09.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 1. 

Именује се Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош у следећем саставу: 
 

1. Имре Халгато из Фекетића - председник  
2. Андор Фекете из Фекетића - члан 
3. Драган Поповић из Ловћенца - члан 

Члан 2. 
Административно-техничке послове за потребе Комисије врши Одељење надлежно за 
послове пољопривреде Општинске управе општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Ово Решење се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош. 
 
Република Србија                                                               Председник општине Мали Иђош 
Аутономна покрајина Војводина                                                     Марко Лазић, с.р. 
Председник општине 
Број: 016-1-166/2019-01 
Датум: 23.09.2019. 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
192. 
 

На основу члана 51. став 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 
113/2017 - др.закон) и члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
дана 26.09.2019. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
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I 

РАЗРЕШАВА СЕ Данило Дабовић, дипломирани правник из Ловћенца са функције 
вршиоца дужности заменика начелника Општинске управе општине Мали Иђош са 
26.09.2019. године због избора на функцију Заштитника грађана општине Мали Иђош. 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-1/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
193. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Славице Стевовић од 13.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 20.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-2/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
194. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  
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Члан 1. 

Усваја се молба Наде Поповић од 11.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 20.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-3/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
195. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

Усваја се молба Молнар Беате од 12.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 12.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-4/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
196. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  
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Члан 1. 

Усваја се молба Вукосаве Вујовић од 16.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 5.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-5/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
197. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Вукоте Радовића од 10.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 12.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-6/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
198. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 
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Усваја се молба Весне Прентовић од 10.09.2019. године за санирање штете 

проузрокованих елементарном непогодом у износу од 6.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-47-7/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
199. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Харангозо Атиле од 11.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 20.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-8/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
200. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Бузаш Золтана од 12.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 20.000,00 динара у грађевинском 



Страна 18.               Година 2019.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 23. 
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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-9/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
201. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Морел Етелке од 12.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 5.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-10/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
202. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Анке Кнежевић од 11.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 5.000,00 динара у грађевинском 
материјалу и доставља се предмет Општинској управи општине Мали Иђош за даље 
решавање.  
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Члан 2. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-11/2019-01 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
203. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

Усваја се молба Ибрахима Берише од 11.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 12.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-12/2019-01 
Дана: 26.09.2019. 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 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Владимира Таузовића од 26.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 12.000,00 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“.  
 



Страна 20.               Година 2019.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 23. 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-13/2019-01 
Дана: 26.09.2019. 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 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Ненада Таузовића од 20.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 8.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-14/2019-01 
Дана: 26.09.2019. 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 26.09.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Роберта Хорвата од 20.09.2019. године за санирање штете 
проузрокованих елементарном непогодом у износу од 12.000,00 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                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-47-15/2019-01 



Број 23.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2019.                            Страна 21. 
Дана: 26.09.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
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184. 
A vendéglátóipari törvény 20. szakaszának 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 

17/2019 szám) és a helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakaszának 5. pontja (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007, 83/2014 –egy. törvény, 101/2016 – egy. törvény és 4/2018 szám), Kishegyes 
község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 
szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. szeptember 19-én meghozza a következő   
 

VÉGZÉST KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉV Ő VENDÉGLÁTÓIPARI 
LÉTESÍTMÉNYEK BESOROLÁSÁT VÉGZ Ő BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

 
I. 
 

Megalakítjuk Kishegyes község területén lévő vendéglátóipari létesítmények besorolását végző 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), az alábbi összetételben:  
 

1. Dejan Šoljaga – elnök 
2. Juhász Attila – tag  
3. Zoran Tairović – tag  
4. Rind Kelemen Kornélia – tag  
5. Vladimir Šoć – tag 

 

II. 
 

A Bizottság feladata, hogy ellenőrizze és megállapítsa a vendéglátóipari létesítmények 
kategóriájának meghatározására előírt feltételek teljesítését a házakban, apartmanokban, 
szobákban és falusi idegenforgalmi háztartásokban való elszállásolás esetében, s jegyzőkönyvet 
készít a munkájáról, amelyet a kategória meghatározására vonatkozó végzésjavaslattal együtt 
kézbesít Kishegyes község Községi közigazgatása Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, 
építésügyi, környezetvédelmi, kommunlális-lakásügyi osztályának. 
 

III. 
 

A Bizottság ülések keretében dolgozik, s a Bizottság teljes tagságának szótöbbségével dönt.  
A Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze, szükség esetén, az illetékes osztály 
kezdeményezésére, illetve a benyújtott besorolási kérelmek és terepen készült jegyzőkönyvek 
alapján. A Bizottság önállóan szervezi meg munkáját az illetékességekkel összhangban.  
A Bizottság munkája nyilvános.  

IV. 
 

A Bizottság tagjainak megbízatása négy évre szól.  
 

V. 
 

A jelen végzés II. pontjában említett teendők végzéséért a Bizottság elnöke és tagjai térítményre 
jogosultak, amely a képviselő-testület határozatával megállapított.  
 

VI. 
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A jelen végzés megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-1/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
185. 

 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és  Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2019. szeptember 19-én meghozta a 
 

Pályázati kiírást a piaci standok bérletének társfinanszírozára  
 

Indoklás  
Kishegyes község területén viszonylag nagy azoknak a mezőgazdasági termelőknek a száma, akik 
a termékeiket a községi piacokon értékesítik. Egyes mezőgazdasági termelők számára ez jelenti az 
egyedüli bevételt. Ezen intézkedés által Kishegyes község termelői számára finanszírozásra 
kerülnek a piaci standok bérlésének költségei. 
 

Az intézkedés céljai 
Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a piaci standokon való jelenlétet azáltal, hogy az éves 
piactéri bérlés költségének egy részét fedezi.  
 

Kapcsolat a Nemzeti Mezőgazdasági Program intézkedéseivel  
Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal. Az eszközök 
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök 
felhasználását más forrásokból, a Kishegyes község pályázata szerint eszközök odaítélésére 
benyújtott szerződés és számla alapján. 
 

 Végső felhasználók 
Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett mezőgazdasági termelők. 
 

 Gazdasági fenntarthatóság  
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló 
üzleti terv vagy projektum benyújtása. 
 

Általános feltételek a felhasználók részére 
 - A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság Kishegyes község területén van.  
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van. 
 

Különleges feltételek  
- A piaci terület bérletéről szóló szerződés a 2019-es évre 



24.oldal                2019.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   23. szám 

 

 - Bizonylat a piaci standok bérlésével kapcsolatos kötelezettségek kifizetéséről a 2019- еs évet 
illetően, vagy számla vagy nyugta. 
 

A kiválasztás feltételei 
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az 
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az 
előirányzott pénzeszközök elfogytáig. 
 

A támogatás intenzitása  
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 5.000 dinár 
összegű. A pályázat teljes keretösszege 350.000,00 dinár. 

 
Adminisztratív eljárás  

Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők 
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök 
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot, 
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a 
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek 
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket 
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák, 
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek 
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban 
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre 
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív 
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben 
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a 
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a 
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig.A 
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a 
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-2/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
186. 
 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és a Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2019. szeptember 19-én meghozta a 
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Pályázati kiírást az állatorvosi szolgáltatások és gyógyszerek, védőoltások és vitaminok 
beszerzési költségeinek társfinanszírozására mezőgazdasági gazdaságok részére  

 
Indoklás 

 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak 
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek 
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések 
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra 
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község 
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen 
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány 
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az 
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.  
 

Az intézkedés célkitűzései 
A jelen szerződés realizálása pozitívan hat a szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlődésére: - növeli 
a termelés versenyképességét és megteremti a piacilag versenyképes termelőt; - biztosítja a 
kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit; - a jószágszám növelése; - az állatok egészségügyi 
tulajdonságainak javítása; - az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági 
termelők vonatkozásában a gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján - a 
versenyképesség növelése azon gazdaságok esetében, amelyek legtöbb 15, 24 hónapnál idősebb 
szarvasmarhával, illetve 30 anyakocával rendelkeznek.  
 

Kapcsolat a Nemzeti Mezőgazdasági Program intézkedéseivel 
 Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal. Az eszközök 
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök 
felhasználását más forrásokból, a Kishegyes község pályázata szerint eszközök odaítélésére 
benyújtott előszámlák / számlák alapján.  
 

Végső felhasználók  
Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők. 
 

  Gazdasági fenntarthatóság 
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló 
üzleti terv vagy projektum benyújtása. 
 

 Általános feltételek a felhasználók részére  
Jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők:  
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság a kishegyesi község területén van.  
- A felhasználónak azállatorvosi állomás nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú udvarszámmal 
kell rendelkeznie, amely udvarszám a kishegyesi község területén van bejegyeztetve.  
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van. 
 

Különleges feltételek  
A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 
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- Az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a szarvasmarha-, illetve sertésállomány 
nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának 
napján nem lehet egy hónapnál régebbi.  
- Számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2019. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 

A kiválasztás feltételei 
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az 
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az 
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.  
 

A támogatás intenzitása 
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 12.500,00 
dinár azon gazdaságok esetében, amelyekben legfeljebb 15 szarvasmarha van, amely 24 hónapnál 
idősebb, illetve 30 anyakoca. A pályázat teljes keretösszege 400.000,00 dinár.  
 

Adminisztratív eljárás  
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők 
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök 
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot, 
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a 
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek 
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket 
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák, 
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek 
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban 
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre 
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív 
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben 
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a 
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a 
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig.A 
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a 
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-3/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
187. 
A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és a Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2019. szeptember 19-én meghozta a 
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Pályázati kiírást Térítések – szaporítóanyag sertés, kecske, juh és szarvasmarha  

 
 Indoklás 

 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak 
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek 
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések 
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra 
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község 
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen 
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány 
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az 
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.  
 

Az intézkedés célkitűzései 
A jelen szerződés realizálása pozitívan hat a szarvasmarha- és sertéstenyésztés fejlődésére: - növeli 
a termelés versenyképességét és megteremti a piacilag versenyképes termelőt; - biztosítja a 
kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit; - a jószágszám növelése; - az állatok egészségügyi 
tulajdonságainak javítása; - az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági 
termelők vonatkozásában a gazdaságok bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján - a 
versenyképesség növelése azon gazdaságok esetében, amelyek legtöbb 15, 24 hónapnál idősebb 
szarvasmarhával, illetve 30 anyakocával rendelkeznek.  
 

Kapcsolat a Nemzeti Mezőgazdasági Program intézkedéseivel 
 Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Mezőgazdasági Programmal. Az eszközök 
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök 
felhasználását más forrásokból, a Kishegyes község pályázata szerint eszközök odaítélésére 
benyújtott előszámlák / számlák alapján.  
 

Végső felhasználók  
Az intézkedés végső felhasználói bejegyzett mezőgazdasági termelők. 
 

 Gazdasági fenntarthatóság 
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló 
üzleti terv vagy projektum benyújtása. 
 

Általános feltételek a felhasználók részére  
Jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők:  
- A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság a kishegyesi község területén van.  
- A felhasználónak azállatorvosi állomás nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú udvarszámmal 
kell rendelkeznie, amely udvarszám a kishegyesi község területén van bejegyeztetve.  
 
- A felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van. 
 

Különleges feltételek  
A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: 
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 - az illetékes állatorvosi állomás bizonylata a szarvasmarha-, illetve sertésállomány 
nyilvántartásba vett számbeli állapotáról (adatok a gazdaságról), amely a kérelem beadásának 
napján nem lehet egy hónapnál régebbi.  
- számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a szolgáltatásokat, illetve javakat és azok árát, 2019. 01. 01-től a kérelem benyújtásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. 
 

 A kiválasztás feltételei 
A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az 
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az 
előirányzott pénzeszközök elfogytáig.  
 

A támogatás intenzitása 
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 12.500,00 
dinár azon gazdaságok esetében, amelyekben legfeljebb 15 szarvasmarha van, amely 24 hónapnál 
idősebb, illetve 30 anyakoca. A pályázat teljes keretösszege 200.000,00 dinár. 

 
Adminisztratív eljárás  

Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők 
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök 
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot, 
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a 
www.maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek 
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket 
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák, 
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek 
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban 
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre 
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív 
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben 
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a 
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át.Az eszközöket a 
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig.A 
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a 
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-4/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
188. 
  
 

A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és a Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
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szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2019. szeptember 19-én meghozta a 
 

Pályázati kiírást Kockázatkezelésre a mezőgazdaságban 
 

Indoklás 
 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési ösztönzésekről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 
10/13, 142/14 és 103/15) összhangban az AT és a helyi önkormányzati egységek állapíthatnak 
olyan intézkedéseket, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek nincsenek 
előirányozva a közvetlen fizetéssel járó intézkedések és a vidékfejlesztést célzó intézkedések 
keretében. Ez az intézkedés összhangban áll a Szerb Köztársaság 2014-2024 közötti időszakra 
előirányzott Nemzeti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Stratégiájával. Kishegyes község 
területén a szarvasmarha- és sertéstenyésztés az állattenyésztés meghatározó ágazatai. Ezen 
ágazatok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében számot kell vezetni az állatállomány 
biológiai és egészségügyi tulajdonságairól, mert ettől függ produktivitásuk, ezzel együtt pedig az 
egész termelés/tenyésztés fenntarthatósága.  
 

Az intézkedés célkitűzései  
A jelen intézkedés realizálása pozitívan hat a vidéki környezet gazdasági és szociális fejlődésére: 
 - a termelés versenyképességének növelése és a piacilag fenntartható termelő létrehozása; 
 - a rendelkezésre álló tartalékok jobb kihasználása;  
- az életszínvonal növelése a vidéki környezetben és a mezőgazdasági termelők vonatkozásában a 
gazdaságok   bevételeinek növelése és stabilitásának biztosítása útján 

 
Kapcsolat a Nemzeti Vidékfejlesztési Program intézkedéseivel  

Az intézkedés összhangban van a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal. Az eszközök 
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök 
felhasználását más forrásokból biztosítási díj egy részére, amely finanszírozására Topolya község 
pályázata szerint jelentkeznek. 

 
Végső felhasználók  

Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett mezőgazdasági termelők. 
 

Gazdasági fenntarthatóság 
 A jelen intézkedés megvalósításához nem szükséges üzleti tervet vagy a befektetés 

gazdasági fenntarthatóságára vonatkozó projektumot benyújtani. 
 

 Általános feltételek a felhasználók részére  
A jelen intézkedéshez kapcsolódóan a felhasználók részére az általános feltételek a következők: 
 - a felhasználónak a Gazdaságok Nyilvántartásába bejegyzett, aktív státusú gazdasággal kell 
rendelkeznie, amely gazdaság Kishegyes község területén van. 
 - a biztosítás tárgya Kishegyes község területén van  
- a felhasználó lakóhelye és termelése Kishegyes község területén van;  
- az illetékes községi szerv bizonylatát arról, hogy rendezte kötelezettségeit a helyi közbevételek 
irányába  
 

Különleges feltételek  
A jelen intézkedéshez kapcsolódó eszközök felhasználásának különleges feltételei: - a biztosítási 
szervezettel megkötött biztosítási szerződés, - a biztosító szervezet bizonylata a biztosítási díj 
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összegéről, a rászámolt adó nélkül, amely megfizetési esedékessége a 2019. évre, a 2019. 01. 01. 
és 2019. 12. 31. közötti időszakra esik 

 
A kiválasztás feltételei 

 A kiválasztás kritériumait a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával nem alkalmazzák, hanem az 
eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az 
előirányzott pénzeszközök elfogytáig. 
 

A támogatás intenzitása 
 A támogatás összege a vetést, termést, évelő ültetvényeket, melegágyakat és jószágot érő kár 
biztosítására kötött biztosítási díj 40 százaléka, a biztosítási díjra számolt adóterhek nélkül, de 
felhasználóként legfeljebb 12.500,00 dinárt tehet ki. A pályázat teljes keretösszege 300.000,00 
dinár. 

 
 

Adminisztratív eljárás  
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők 
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök 
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot, 
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a 
www. maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek 
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket 
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák, 
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek 
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban 
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre 
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív 
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben 
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a 
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át. Az eszközöket a 
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig. A 
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a 
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-5/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 
 
 
 

____________________ . ____________________ 
189. 
 

A mezőgazdasági és falufejlesztési ösztönzésekről szóló törvény 13.szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 10/2013-egy., 142/2014, 103/2015 és 101/2016 szám) és a Kishegyes község 
Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló határozat 3. és 8. 
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szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi 
Tanácsa 2019. szeptember 19-én meghozta a 
 

Pályázati kiírást a mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházásba  
 

Indoklás 
 A mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházások lehetővé teszik a 
versenyképesség növekedését. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági gazdaságok 
növeljék a termelékenységet és a versenyképességet, valamint javítsák a termékeik minőségét. 
  

Az intézkedés célkitűzései  
Általános célok: a mezőgazdasági gazdaságok bevételeinek stabilizálása, a termelés növelése, a 
termelékenység és a termékek minőségének javítása; a termelés versenyképességének növelése a 
hazai és külföldi piaci feltételekhez igazítva; az EU szabályaival, szabványaival, politikájával és 
gyakorlataival való összhangba hozása.  
 

Kapcsolat a Nemzeti Vidékfejlesztési Program intézkedéseivel 
Ez az intézkedés összhangban van a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal. Az eszközök 
felhasználói nyilatkozatot tesznek, hogy nem használtak eszközöket és nem kérelmezték eszközök 
felhasználását más forrásokból, a Topolya község pályázata szerint eszközök odaítélése benyújtott 
előszámlák / számlák alapján.  
 

Végső felhasználók 
 Az intézkedés végső felhasználói a bejegyzett gazdaságok tulajdonosai. 
 

Gazdasági fenntarthatóság  
Ezen intézkedés megvalósításához nem szükséges a befektetés gazdasági fenntarthatóságáról szóló 
üzleti terv vagy projektum benyújtása.  
 

 Általános feltételek a felhasználók részére 
 A jelen intézkedésből származó eszközök felhasználásának általános feltételei a következők: 
 - A felhasználónak a gazdaságok nyilvántartásába bejegyzett, aktív státussal rendelkező, 
Kishegyes Község területén található gazdasággal kell rendelkeznie, melyben fel vannak tüntetve a 
szőlő-, gyümölcs- és energiaültetvények  
- A felhasználó lakhelye és termelése Kishegyes Község területén van  
 

Külön feltételek 
- Számla, nyugta vagy egyéb, hiteles pénzügyi dokumentum fénymásolata, amely tételszerűen 
felsorolja a javakat (szaporító anyag, növényvédőszer, műtrágya, támrendszer elemei, eszközök és 
gépek) és azok árát, 2019. 01. 01-től a kérelem benyújtásának napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan. 
- Minőségi tenyészállatok megvásárlása esetén a támogatható kedvezményezettek olyan 
mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végén egy RPG-tag saját tulajdonában vagy 
tulajdonában vannak: 3-100 fejes tenyésztett szarvasmarha, vagy 10-300 minőségi juhfajta. 
kecskék, vagy 5-100 minőségi tenyészkocák. 
- A kedvezményezettek egy RPG tag tulajdonában lévő mezőgazdasági gazdaságok: kevesebb 
mint 2 hektár bogyós gyümölcs, komló; vagy kevesebb, mint 5 hektár más gyümölcs, vagy 0,1-50 
hektár virág, vagy 0,2-100 hektár szőlő. 
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- Az új vagy a meglévő gyümölcsösök és szőlőültetvények megújítása esetén a támogatható 
felhasználók olyan mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végén rendelkeznek vagy egy 
RPG tag tulajdonában vannak: 0,1-50 ha a gyümölcsös, komló, bogyósgyümölcs, 0,3-100 ha egyéb 
gyümölcsöt, 0,2-100 ha szőlőt 
- A kedvezményezettek olyan mezőgazdasági gazdaságok, amelyek a beruházás végére 
rendelkezésükre áll, 0,5 hektárnál kevesebb zárt rendszerű, vagy nyitott térben kevesebb, mint 3 
hektárnyi zöldségtermelés tulajdonában állnak. 

 
A kiválasztás feltételei 

A kiválasztás kritériumait nem a jelen intézkedés végrehajtása alkalmával foganatosítják, hanem 
az eszközöket a hiánytalanul beérkező pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, az 
előirányzott pénzeszközök elfogytáig. 
 

A támogatás intenzitása  
A támogatás összege az összköltségek 100 százaléka, de felhasználónként legfeljebb 15.000,00 
dinár összegű. A pályázat teljes keretösszege 1.250.000,00 dinár. 
 

Adminisztratív eljárás  
Az intézkedést a helyi önkormányzat hajtja végre, amely közzéteszi a mezőgazdasági termelők 
részére kiírt pályázatot, s ugyancsak az önkormányzat hajtja végre az előirányzott eszközök 
elfogytáig. A helyi önkormányzat megjelenteti a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatot, 
széleskörű tájékoztatási kampányt folytat, a pályázatot megjelenteti Kishegyes község honlapján, a 
www. maliidos.com címen, Kishegyes község hirdetőtábláján, továbbá a helyi közösségek 
hirdetőtábláin, valamint Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. A beérkező kérelmeket 
adminisztratív ellenőrzésnek veti alá az helyi önkormányzat, mégpedig azért, hogy megállapítsák, 
hiánytalan, adminisztratív tekintetben összehangolt és elfogadható a pályázat. A feltételeknek 
eleget tevő és elfogadható pályázatok a kérelmek benyújtására vonatkozó pályázatban 
meghatározott összeghatárig részesülnek támogatásban. A kérelmeket a felhasználók az erre 
szolgáló űrlapon adhatják át, a korábban leírt feltételekkel összhangban. Az adminisztratív 
ellenőrzés a kérelmek jóváhagyása előtt történik azért, hogy megállapítsák, hiánytalanul és időben 
érkezett-e be a pályázat és a feltételeknek eleget tesz-e. A hiánytalanul, időben beérkező és a 
pályázati feltételeknek eleget tévő kérelmeket beérkezésük sorrendjében nézik át. Az eszközöket a 
hiánytalan pályázatok beérkezési sorrendjében hagyják jóvá, a pénzeszközök elfogytáig. A 
kiválasztott mezőgazdasági termelőkkel szerződést kötnek, amely rendezi a felhasználó és a 
község egymás közötti jogait és kötelezettségeit. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-6/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
190. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 19-én meghozza a következő: 
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ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Sofija Škeljić 2019. szeptember 11-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
60.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-7/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

191. 
 
 

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) 
alapján, a községi elnök 2019. szeptember 23-án meghozza a következő: 
 

 VÉGZÉST 
BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
1. szakasz 

Kinevezzük Kishegyes Község Mezőgazdasági és Falufejlesztési Költségvetési Alapja 
eszközeinek elosztására és irányításának ellenőrzésére szolgáló bizottságot a következő 
összetételben: 
 

1. Hallgató Imre Bácsfeketehegyről – elnök 
2. Fekete Andor Bácsfeketehegyről – tag 
3. Dragan Popović Szeghegyről –tag 

 
2. szakasz 

A bizottság munkájához szükséges admininsztratív-technikai ügyleteket Kishegyes község 
Községi közigazgatásának mezőgazdasági ügyletekkel foglalkozó osztálya végzi. 
 

3. szakasz 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság                                                                                   Marko Lazi ć, s.k. 
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Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                   községi elnök 
Községi elnök 
Szám: 016-1-166/2019-01 
Kelt: 2019.09.23-án 
 

____________________ . ____________________ 
 

192. 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 

51. szakasza 1. bekezdése 3. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017 és 113/2017 sz.-
egy. törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. 
szeptember 26-án megtartott ülésén meghozza a következő 

 
VÉGZÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT 
VEZETŐHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉR ŐL 

 
I. 

FELMENTJÜK Danilo Dabovi ć szeghegyi okleveles jogászt Kishegyes község Községi 
közigazgatásának megbízott vezetőhelyettesi funkciója alól 2019.09.26-i keltezéssel, Kishegyes 
község polgári jogvédője funkcióra való megválasztása miatt. 

 
II. 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-44-1/2019-01 
Kelt: 2019.09.19-én 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
 
 

193. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Stevović Slavica 2019.09.13-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
20.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, és továbbítjuk a tárgyat Kishegyes 
község Községi közigazgatásának további megoldás céljából. 
 

2. szakasz 
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  A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-2/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

194. 
 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Popović Nada 2019.09.11-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
20.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-3/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

195. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Molnár Beáta 2019.09.12-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
12.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, és továbbítjuk a tárgyat Kishegyes 
község Községi közigazgatásának további megoldás céljából. 
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2. szakasz 

  A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-4/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

196. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Vujović Vukosava 2019.09.16-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, 
és 5.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-5/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

197. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 

 
 ZÁRADÉKOT 

 
1. szakasz 
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 Elfogadjuk Radović Vukota 2019.09.10-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
12.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-6/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

198. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Prentović Vesna 2019.09.10-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
6.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-7/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
 

199. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 
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 Elfogadjuk Harangozó Attila 2019.09.11-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
20.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-8/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
200. 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Buzás Zoltán 2019.09.12-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
20.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-9/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
 
 

201. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
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 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Morel Etelka 2019.09.12-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
5.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-10/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

202. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Knežević Anka 2019.09.11-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
5.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-11/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
 

203. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
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 ZÁRADÉKOT 

 
1. szakasz 

 Elfogadjuk Beriša Ibrahim 2019.09.11-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
12.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-12/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

204. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Tauzović Vladimir 2019.09.26-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, 
és 12.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-13/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
 

205. 
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Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Tauzović Nenad 2019.09.20-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
8.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-14/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
 
 

206. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. szeptember 26-án meghozza a 
következő: 
 

 ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Horvat Robert 2019.09.20-i, természeti csapás okozta kártérítési kérelmét, és 
12.000 dinár összeget hagyunk jóvá építőanyag formájában, 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 Marko Lazi ć, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-47-15/2019-01 
Kelt: 2019.09.26-án 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
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184. 
 

 Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o ugostiteljstvu („Sl.glasnik RS“ br. 17/2019) i člana 
44. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br.129/2007, 83/2014 – 
dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018) člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali 
Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
19.09.2019 donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJ SKIH 
OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI I ĐOŠ 

 
 

I 
 
 Obrazuje se Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata na području opštine Mali 
Iđoš (u daljem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu: 
 

1. Dejan Šoljaga – predsjednik 
2. Atila Juhas – član 
3. Zoran Tairović – član 
4. Kornelija Rind Kelemen – član 
5. Vladimir Šoć – član 

 
II 

 
 Zadatak Komisije je da proverava i utvrđuje ispunjenost uslova propisanih za određivanje 
kategorije utostiteljskog objekta za smještaj-kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, 
o čemu sačinjava zapisnik o svom radu, koji zajedno sa prijedlogom rješenja za određivanje 
kategorije dostavlja Odjeljenju za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu 
životne sredine, komunalno-stambene poslove Opštinske uprave Mali Iđoš. 
 

III 
 
 Komisija radi na sjednicama i odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova 
Komisije. 
 Sjednice Komisije saziva predsjednik Komisije po potrebi na inicijativu nadležnog 
Odjeljenja, odnosno na osnovu podnetih zahtjeva i terenskog zapisnika za kategorizaciju. 
 Komisija samostalno organizuje svoj rad u skladu sa nadležnostima. 
 Rad Komisije je javan. 
 

IV 
 
 Članovi Komisije se imenuju na mandatni period od četiri godine. 
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V 
 
 Za obavljanje zadataka iz tačke II ovog rješenja predsjednik i članovi Komisije imaju pravo 
na nadoknadu u visini koja je utvrđena Odlukom Skupštine opštine. 
 

VI 
 
 Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r. 
Broj: 06-44-1/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
185. 

 
Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik 
Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. Odluke o 
osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš („Službeni list 
opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš 19.09.2019. donijelo  je 
 
 

Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje zakupa pijačnog prostora  
 

Obrazloženje 
U opštini Mali Iđoš relativno je velik broj poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode 
prodaju na pijaci u Malom Iđošu. Nekim poljoprivrednim proizvođačima to je jedini prihod koju 
ostvare. Kroz ove mjere finansiraće se troškovi zakupa pijačnog prostora proizvođačima opštine 
Mali Iđoš. 
 

Ciljevi mjere 
Cilj mjere je olakšanje mogućnosti prisutnosti na lokalnim pijačnim tezgama kroz pokrivanje 
dijela troškova godišnjeg pijačnog prostora. 
 

Veza mjere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu 
Nije primenjivo 
 

Krajnji korisnici 
Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
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Ekonomska održivost 
Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 
 

Opšti kriterijumi za korisnike 
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
 

Specifični kriterijumi 
- Ugovor o zakupu pijačnog prostora za 2019. godinu. 
 - Potvrda o izmirenim obavezama za zakup pijačnog prostora za 2019. godinu ili račun ili fiskalni 
isečak. 

 
Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosljedu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
 

 Intenzitet pomoći 
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 5.000 dinara po korisniku. Ukupan 
iznos konkursa je 350.000,00 dinara. 

 
Administrativna procedura 

Mjera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim 
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava. Lokalna samouprava će objaviti 
konkurs za podnošenje zahtjeva  i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti 
objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš www.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, 
oglasnim tablama mjesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtjevi će 
biti administrativno provjereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, 
administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti. Zahtjevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, 
biće finansirani do visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahtjeva . Zahtjevi se podnose 
od strane korisnika na obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani. Detaljne 
administrativne provjere se sprovode pre odobravanja zahtjeva  radi utvrđivanja da li je potpun, 
podnet na vrijeme i da li su uslovi za odobravanje zahtjeva  ispunjeni. Zahtjevi koji stignu 
kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog 
pristizanja. Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
Sa izabranim poljoprivrednim proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obaveze izabranih korisnika i Opštine. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-44-2/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
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186. 
Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 

glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
19.09.2019. godine donijelo  je 

 
Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova veterinarskih usluga i 

nabavke lekova, vakcina i vitamina za odgajivače goveda i svinja  
 

Obrazloženje  
U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 
10/13, 142/14 i 103/15), AP i JLS mogu da utvrđuju mjere koje se odnose na vrste mjera koje nisu 
predviđene u okviru mjera direktnih plaćanja i u okviru mjera ruralnog razvoja. Ova mjera je u 
skladu sa Nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 
2014–2024. godine. Na teritoriji opštine Mali Iđoš govedarstvo i svinjarstvo su signifikantne grane 
stočarstva. U cilju održivog razvoja ovih grana potrebno je voditi računa o biološkim i 
zdravstvenim osobinama životinja jer od toga zavisi njihova produktivnost, a samim tim i 
održivost cijele proizvodnje. 
 

Ciljevi mjere 
Realizacija ove mjere pozitivno utiče na razvoj govedarstva:  
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;  
- obezbjeđivanje uslova za uravnotežen razvoj;  
- povećanje broja grla;  
- poboljšanje zdravstvenih osobina životinja;  
- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i 
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava; 
 - podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava koja imaju najviše 15 grla goveda – starija 
od 24 mjeseca ili 30 grla krmača 
 

Veza mjere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu 
Ova mjera je u skladu sa Nacionalnim programom za poljoprivredu. Korisnici sredstava će podneti 
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtjev za korišćenje sredstava iz drugih izvora na 
osnovu podnetih predračuna / računa za dodjelu sredstava po konkursu opštine Mali Iđoš. 
 

Krajnji korisnici 
Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
 

Ekonomska održivost 
Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 
 

Opšti kriterijumi za korisnike 
Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su: 
 - Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik mora imati aktivni statusni broj registrovan u registru veterinarskih stanica, koji je 
registrovan u opštini Mali Iđoš. 
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- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
 

Specifični kriterijumi 
 Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su:  
- potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla goveda odnosno 
svinja (podaci o gazdinstvu), ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva  
 - račun, fiskalni isečak ili drugi vjerodostojni finansijski dokument sa taksativnim navođenjem 
vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u periodu od 01.01.2019. 
godine do dana podnošenja zahtjeva . 

 
Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
 

Intenzitet pomoći 
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500 dinara po korisniku, za 
poljoprivredna gazdinstva koja imaju najviše 15 grla goveda – starija od 24 mjeseca odnosno 30 
grla krmača. Ukupan iznos konkursa je 400.000,00 dinara. 
 

Administrativna procedura 
Mjera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim 
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava. Lokalna samouprava će objaviti 
konkurs za podnošenje zahtjeva  i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti 
objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš www.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, 
oglasnim tablama mjesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtjevi će 
biti administrativno provjereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, 
administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti. Zahtjevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, 
biće finansirani do visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahtjeva . Zahtjevi se podnose 
od strane korisnika na obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani. Detaljne 
administrativne provjere se sprovode pre odobravanja zahtjeva  radi utvrđivanja da li je potpun, 
podnet na vrijeme i da li su uslovi za odobravanje zahtjeva  ispunjeni. Zahtjevi koji stignu 
kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog 
pristizanja. Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
Sa izabranim poljoprivrednim proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obaveze izabranih korisnika i Opštine. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-44-3/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
187. 
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Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
19.09.2019. godine donijelo  je 
 
 

Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje Regresa za reproduktivni 
materijal (veštačko osemenjavanje)  

 
Obrazloženje  

U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 
10/13, 142/14 i 103/15), AP i JLS mogu da utvrđuju mjere koje se odnose na vrste mjera koje nisu 
predviđene u okviru mjera direktnih plaćanja i u okviru mjera ruralnog razvoja. Ova mjera je u 
skladu sa Nacionalnom Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 
2014–2024. godine. Na teritoriji opštine Mali Iđoš govedarstvo i svinjarstvo su signifikantne grane 
stočarstva. U cilju održivog razvoja ovih grana potrebno je voditi računa o biološkim i 
zdravstvenim osobinama životinja jer od toga zavisi njihova produktivnost, a samim tim i 
održivost cele proizvodnje. 
 

Ciljevi mjere 
Realizacija ove mjere pozitivno utiče na razvoj govedarstva:  
- podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača;  
- obezbjeđivanje uslova za uravnotežen razvoj;  
- povećanje broja grla;  
- poboljšanje zdravstvenih osobina životinja;  
- podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i 
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava; 
 - podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava koja imaju najviše 15 grla goveda – starija 
od 24 mjeseca ili 30 grla krmača 
 

Veza mjere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu 
Ova mjera je u skladu sa Nacionalnim programom za poljoprivredu. Korisnici sredstava će podneti 
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtjev za korišćenje sredstava iz drugih izvora na 
osnovu podnetih predračuna / računa za dodjelu sredstava po konkursu opštine Mali Iđoš. 
 

Krajnji korisnici 
Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
 

Ekonomska održivost 
Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 
 

Opšti kriterijumi za korisnike 
Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su: 
 - Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik mora imati aktivni statusni broj registrovan u registru veterinarskih stanica, koji je 
registrovan u opštini Mali Iđoš. 
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- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
 

Specifični kriterijumi 
 Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su:  
- Potvrda nadležne veterinarske stanice o evidentiranom brojnom stanju grla goveda odnosno 
svinja (podaci o gazdinstvu), ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva  
 - Račun, fiskalni isečak ili drugi vjerodostojni finansijski dokumenat sa taksativnim navođenjem 
vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u periodu od 01.01.2019. 
godine do dana podnošenja zahtjeva . 
 

Kriterijumi selekcije  
Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
 

Intenzitet pomoći 
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500 dinara po korisniku, za 
poljoprivredna gazdinstva koja imaju najviše 15 grla goveda – starija od 24 mjeseca odnosno 30 
grla krmača. Ukupan iznos konkursa je 200.000,00 dinara. 

 
Administrativna procedura 

Mjera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim 
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava. Lokalna samouprava će objaviti 
konkurs za podnošenje zahtjeva  i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti 
objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš www.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, 
oglasnim tablama mjesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtjevi će 
biti administrativno provjereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, 
administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti. Zahtjevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, 
biće finansirani do visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahtjeva . Zahtjevi se podnose 
od strane korisnika na obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani. Detaljne 
administrativne provjere se sprovode pre odobravanja zahtjeva  radi utvrđivanja da li je potpun, 
podnet na vrijeme i da li su uslovi za odobravanje zahtjeva  ispunjeni. Zahtjevi koji stignu 
kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog 
pristizanja. Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
Sa izabranim poljoprivrednim proizvođačima zaključije se ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obaveze izabranih korisnika i Opštine. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-44-4/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
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Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
19.09.2019. godine donijelo  je 
 
 

Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje Upravljanja rizicima u 
poljoprivredi 

 
Obrazloženje 

U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 
10/13, 142/14 i 103/15), JLS mogu da utvrđuju mjere koje se odnose na Obnavljanje 
poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim 
događajima i uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti u vidu osiguranja za useve, plodove, 
višegodišnje zasade, rasadnike i životinje. Ova mjera je u skladu sa Nacionalnom Strategijom 
poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024. godine. Na teritoriji 
opštine Mali Iđoš imamo učestalu pojavu grada zbog čega poljoprivrednici osiguravaju svoje 
useve. Od ključne je važnosti da poljoprivrednici prepoznaju potrebu za raznim vrstama 
osiguranja, te je stoga važno subvencionisati poljoprivredna osiguranja. 
 

Ciljevi mjere 
Realizacija ove mjere pozitivno utiče na ekonomski i socijalni razvoj ruralne sredine: 
 - podizanje konkurentnosti proizvodnje i stvaranje tržišno održivog proizvođača; 
 - bolje korišćenje raspoloživih resursa; 
 - podizanje standarda života u ruralnoj sredini i poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje i 
stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava. 
 

Veza mjere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu 
Ova mjera je u skladu sa Nacionalnim programom za ruralni razvoj. Korisnici sredstava će podneti 
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtjev za korišćenje sredstava iz drugih izvora za 
deo premije osiguranja za čije finansiranje apliciraju po konkursu opštine Mali Iđoš. 
 

Krajnji korisnici  
Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
 

Ekonomska održivost 
Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 
 

Opšti kriterijumi za korisnike 
 Opšti kriterijumi za korisnike po ovoj meri:  
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
 - Predmet osiguranja se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš 
- Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš 
 

Specifični kriterijumi  
Specifični kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su: 
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 - Zaključen ugovor o osiguranju sa osiguravajućom organizacijom ,  
- Potvrda osiguravajuće organizacije o iznosu premije osiguranja bez uračunatog poreza, koja 
dospeva za naplatu u 2019-oj godini u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 

 
Kriterijumi selekcije 

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
 

Intenzitet pomoći 
Intenzitet pomoći za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, 
rasadnicima i životinjama iznosi 40 % od visine premije osiguranja bez uračunatog poreza na 
premiju, a najviše do 12.500,00 dinara. Ukupan iznos konkursa je 300.000,00 dinara. 
 

Administrativna procedura 
Mjera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim 
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava. Lokalna samouprava će objaviti 
konkurs za podnošenje zahtjeva  i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti 
objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš www.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, 
oglasnim tablama mjesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtjevi će 
biti administrativno provjereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, 
administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti. Zahtjevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, 
biće finansirani do visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahtjeva . Zahtjevi se podnose 
od strane korisnika na obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani. Detaljne 
administrativne provjere se sprovode pre odobravanja zahtjeva  radi utvrđivanja da li je potpun, 
podnet na vrijeme i da li su uslovi za odobravanje zahtjeva  ispunjeni. Zahtjevi koji stignu 
kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog 
pristizanja. Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
Sa izabranim poljoprivrednim proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obaveze izabranih korisnika i Opštine. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-44-5/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
189. 

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, br. 10/2013-dr., 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i člana 3. i člana 8. 
Odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 
19.09.2019. godine donijelo  je 
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Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje Investicija u fizičku imovinu 
poljoprivrednih Gazdinstava  

 
Obrazloženje 

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava omogućuju rast konkurentnosti. Ova 
mjera omogućava da poljoprivredna gazdinstva povećaju produktivnosti i konkurentnosti kao i da 
unaprede kvalitet proizvodnje. 
 

Ciljevi mjere 
Opšti ciljevi: stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava, povećanje proizvodnje, poboljšanje 
produktivnosti i kvaliteta proizvoda, rast konkurentnosti uz prilagođavanje Zahtjevima domaćeg i 
inostranog tržišta; usklađivanje sa pravilima EU, njenim standardima, politikama i praksama. 
 

Veza mjere sa nacionalnim programima za ruralni razvoj i poljoprivredu 
Ova mjera je u skladu sa Nacionalnim programom za ruralni razvoj. Korisnici sredstava će podneti 
izjavu da nisu koristili sredstva i da nisu podneli zahtjev za korišćenje sredstava iz drugih izvora na 
osnovu podnetih predračuna / računa za dodjelu sredstava po konkursu opštine Mali Iđoš. 
 

Krajnji korisnici 
Krajnji korisnici mjere su registrovani poljoprivredni proizvođači. 
 

Ekonomska održivost 
Za realizaciju ove mjere nije potrebno podnositi biznis plan ili projekat o ekonomskoj održivosti 
ulaganja. 

 
Opšti kriterijumi za korisnike 

 Opšti kriterijumi za korišćenje sredstava po ovoj mjeri su:  
- Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih 
gazdinstava, sa aktivnim statusom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
 - Korisnik sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
Korisnik mora da ima račun, fiskalni isečak ili drugi vjerodostojni finansijski dokumenat sa 
taksativnim navođenjem vrste usluga, odnosno dobara i iznosima istih, sa datumom izdavanja u 
periodu od 01.01.2019. godine do dana podnošenja zahtjeva . 
 

Specifični kriterijumi 
 
- U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih životinja prihvatljivi korisnici su 
poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije poseduju u svom vlasništvu, odnosno u 
vlasništvu člana RPG: 3-100 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa, ili 10-300 kvalitetnih 
priplodnih grla ovaca/koza, ili 5-100 grla kvalitetnih priplodnih krmača. 
-Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja u svom vlasništvu,    odnosno u vlasništvu 
člana RPG imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća, 
odnosno 0,1- 50 ha cveća, odnosno 0,2-100 ha vinove loze. 
- U slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa 
naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze prihvatljivi korisnici su poljoprivredna 
gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 0,1-
50 ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3-100 ha drugog voća, 0,2-100 ha vinove loze 
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- Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gazdinstva koja na kraju investicije imaju u svom 
vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha 
proizvodnje povrća na otvorenom prostoru 

 
Kriterijumi selekcije  

Kriterijumi selekcije se ne primenjuju pri realizaciji ove mjere, već se sredstva odobravaju po 
redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
 

Intenzitet pomoći 
Intenzitet pomoći je 100% od ukupnih troškova, a najviše do 12.500,00 dinara po korisniku. 
Ukupan iznos konkursa je 1.250.000,00 dinara. 

 
Administrativna procedura 

Mjera će biti sprovedena od strane lokalne samouprave, koja će objaviti konkurs poljoprivrednim 
proizvođačima i isti se sprovodi do utroška opredeljenih sredstava. Lokalna samouprava će objaviti 
konkurs za podnošenje zahtjeva  i sprovesti široku kampanju informisanja, konkurs će biti 
objavljen na sajtu opštine Mali Iđoš www.maliidos.com , na oglasnoj tabli opštine Mali Iđoš, 
oglasnim tablama mjesnih zajednica i u Službenom listu opštine Mali Iđoš. Dostavljeni zahtjevi će 
biti administrativno provjereni od strane lokalne samouprave u smislu kompletnosti, 
administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti. Zahtjevi koji ispunjavaju uslove i prihvatljivi su, 
biće finansirani do visine sredstava prema konkursu za podnošenje zahtjeva . Zahtjevi se podnose 
od strane korisnika na obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani. Detaljne 
administrativne provjere se sprovode pre odobravanja zahtjeva  radi utvrđivanja da li je potpun, 
podnet na vrijeme i da li su uslovi za odobravanje zahtjeva  ispunjeni. Zahtjevi koji stignu 
kompletni, blagovremeno i u skladu sa uslovima konkursa će biti pregledani po redosledu njihovog 
pristizanja. Sredstva se odobravaju po redosledu prijema potpunih zahtjeva do utroška sredstava. 
Sa izabranim poljoprivrednim proizvođačima zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna 
prava i obaveze izabranih korisnika i Opštine. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-44-6/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   

____________________ . ____________________ 
 

 
190. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 19.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 
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Usvaja se molba Sofije Škeljić od 11.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 60.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-44-7/2019-01 
Dana: 19.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 

 
191. 
 
Na osnovu člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019), 
Predsjednik Opštine Mali Iđoš dana 23.09.2019. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU KOMISIJE 

 
Član 1. 

Imenuje se Komisija za raspodjelu i kontrolu upravljanja sredstvima budžetskog fonda za 
poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Mali Iđoš u sljedećem sastavu: 
 

1. Imre Halgato iz Feketića - predsjednik  
2. Andor Fekete iz Feketića - član 
3. Dragan Popović iz Lovćenca - član 

Član 2. 
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vrši Odjeljenje nadležno za poslove 
poljoprivrede Opštinske uprave opštine Mali Iđoš. 
 

Član 3. 
Ovo Rješenje se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš. 
 
Republika Srbija                                                               Predsjednik opštine Mali Iđoš 
Autonomna pokrajina Vojvodina                                                     Marko Lazić, s.r. 
Predsjednik opštine 
Broj: 016-1-166/2019-01 
Datum: 23.09.2019. 
Mali I đoš 
 

____________________ . ____________________ 
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192. 
 

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 3. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i 
jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 113/2017 - 
dr.zakon) i člana 64. stav 1. tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sјednici dana 26.09.2019. godine donosi 
slјedeće 
 

R Ј E Š E NJ E 
O RAZRЈEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAM ЈENIKA NA ČELNIKA 

OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
 
I 

RAZRЈEŠAVA SE Danilo Dabović, diplomirani pravnik iz Lovćenca sa funkcije vršioca 
dužnosti zamјenika načelnika Opštinske uprave opštine Mali Iđoš sa 26.09.2019. godine zbog 
izbora na funkciju Zaštitnika građana opštine Mali Iđoš. 

II 
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 

 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-1/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
193. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Slavice Stevović od 13.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 20.000,00 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“. 
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Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-2/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
194. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Nade Popović od 11.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 20.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-3/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
195. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

  
Član 1. 

Usvaja se molba Molnar Beate od 12.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 12.000,00 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“. 
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Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-4/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
196. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Vukosave Vujović od 16.09.2019. godine za saniranje štete 
prouzrokovanih elementarnom nepogodom u iznosu od 5.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-5/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
197. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Vukote Radovića od 10.09.2019. godine za saniranje štete 
prouzrokovanih elementarnom nepogodom u iznosu od 12.000,00 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“. 
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Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-6/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
198. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Vesne Prentović od 10.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 6.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r. 
Broj: 06-47-7/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
199. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Harangozo Atile od 11.09.2019. godine za saniranje štete 
prouzrokovanih elementarnom nepogodom u iznosu od 20.000,00 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  
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Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-8/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
200. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Buzaš Zoltana od 12.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 20.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-9/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
201. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Morel Etelke od 12.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 5.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-10/2019-01 
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Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
202. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Anke Knežević od 11.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 5.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-11/2019-01 
Dana: 26.09.2019. 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 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

  
Član 1. 

Usvaja se molba Ibrahima Beriše od 11.09.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 
elementarnom nepogodom u iznosu od 12.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-12/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
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204. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Vladimira Tauzovića od 26.09.2019. godine za saniranje štete 
prouzrokovanih elementarnom nepogodom u iznosu od 12.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-13/2019-01 
Dana: 26.09.2019. 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 26.09.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

Usvaja se molba Nenada Tauzovića od 20.09.2019. godine za saniranje štete 
prouzrokovanih elementarnom nepogodom u iznosu od 8.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-14/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   

____________________ . ____________________ 
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206. 
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 26.09.2019. godine donosi: 
 

 Z A K LJ U Č A K  
 

Član 1. 
Usvaja se molba Roberta Horvata od 20.09.2019. godine za saniranje štete 

prouzrokovanih elementarnom nepogodom u iznosu od 12.000,00 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                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-47-15/2019-01 
Dana: 26.09.2019. godine  
Mali I đoš   

____________________ . ____________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   начелник Општинске управе 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

KIADJA:       Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELEL ŐS SZERKESZTŐ:    községi közigazgatás vezetője 
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVA Č:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:    načelnik Opštinske uprave 
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_______________________________________________________________________________ 


