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354. 
 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) и члана 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинскух права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда(„ Службени гласник РС“, бр. 16/2018), 
Општинско веће на седници дана 30.09.2021. доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. 
 

Усваја се захтев закупца IPN CONNECT DOO, из Новог Сада, ул. Десанке 
Максимовић 27 Ж/4, ПИБ: 109967256, МБ: 21276600, којег заступа Марко Пејовић из Новог 
Сада, за одобравање радова који имају карактер инвестиционог одржавања пословног 
простора у ул. Саве Ковачевића 52 у Ловћенцу, на катастарској парцели 74/1 к.о. Ловћенац, 
везано за уговор о закупу бр:463-10/2021-01 од 01.04.2021.г, а на основу члана 14. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинскух 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„ Службени 
гласник РС“, бр. 16/2018). 
 

2. 
Након извођења радова уз сагласност закуподавца, у року од 30 дана од дана 

завршетка радова, на прописани начин и сагласно поступку описаном у члану 14. Уредбе, 
закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог 
одржавања пословног простора, уз који као доказ достављају рачуни, с тим што износ 
уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно 
организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова, у односу 
на извештај о постојећем стању, опис предмер и предрачун планираних радова одобрених од 
стране закуподавца. 
 

3. 
Овај закључак објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. 

 
Република Србија – AП Војводина 
Општина Мали Иђош                                                            Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                                      
Број: 06-55-1/2021-01                                                                              Марко Лазић, с.р. 
Дана: 30.09.2021. године 
Мали Иђош 

 
  
 

____________________ . ____________________ 
 

355. 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ („Сл. 
гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
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тумачење и 68/2020), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 01.10.2021. 
године, донела је  

 
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
Одборнику Скупштине општине Мали Иђош престаје мандат одборника, и то:  
1. Радмила Маревић из Фекетића – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.  

Члан 2. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-1/2021-02      Иштван Шаркези, с.р 
Дана: 01.10.2021. године       
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 

356. 
 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ („Сл. гласник РС“ 
број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 
68/2020), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 01.10.2021. године, 
донела је  

 
ОДЛУКУ О ПОТВРЂИВАЊУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Мали Иђош: 
1. Марко Бановић из Ловћенца - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Члан 2. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-2/2021-02      Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 01.10.2021. године       
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 

357. 

        На основу члана 43. Закона о Буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) члана 32. став 1 тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 1. Статута општине Мали Иђош ( Службени 
лист општине Мали Иђош, број 07/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштине 
општине Мали Иђош, на седници одржаној  дана 01.10.2021. године, донела  
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за буџет 2021., састоји се 
од:  

Опис Износ 
1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.136.173.513,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 1.133.423.513,00
- буџетска средства 446.727.707,00
- сопствени приходи 80.000,00
- донације 686.615.806,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.750.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 

 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 425.297.500,00
- текући буџетски расходи 403.419.407,00
- расходи из сопствених прихода 0,00
- донације 21.878.093,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 750.927.606,00
- текући буџетски издаци 44.743.300,00
- издаци из сопствених прихода 80.000,00
- донације 706.104.306,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -40.051.593,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) -1.315.000,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -41.366.593,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00
Примања од задуживања 0,00
Неутрошена средства из претходних година 41.366.593,00
Издаци за отплату главнице дуга 0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 41.366.593,00

 
 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

Опис Економ. 
класиф. 

Износ 

1 2 3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
1.136.173.513,00

1. Порески приходи 71 288.876.707,00
1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 195.079.707,00
1.2. Самодопринос 711180 41.840.000,00
1.2.1.   Порез на фонд зарада 712 1.000,00
1.3. Порез на имовину 713 82.240.000,00
1.4. Остали порески приходи 714 9.376.000,00
1.5. Други порески приходи 716 2.180.000,00
2. Непорески приходи, у чему: 74 220.055.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00
- приходи од продаје добара и услуга  0,00
3. Меморандумске ставке 77 15.349.000,00
4. Донације 731+732 1.671.000,00
5. Трансфери 733 607.471.806,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2.750.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 
1.177.540.106,00

1. Текући расходи 4 425.297.500,00
1.1. Расходи за запослене 41 129.293.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга 42 168.572.500,00
1.3. Отплата камата 44 200.000,00
1.4. Субвенције 45 7.035.000,00
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Опис Економ. 

класиф. 
Износ 

1 2 3 
1.5. Социјална заштита из буџета 47 20.510.000,00
1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+465 59.300.000,00
1.7. Трансфери 463 40.387.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 750.927.606,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 1.315.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 

 
0,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00
2. Задуживање 91 0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 
0,00

3. Отплата дуга 61 0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00
4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор 
финансирања 13) 

3 41.366.593,00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  
извор финансирања 14) 

3 0,00

 
 

Члан 2. 

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме 

 
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

За период: 01.01.2021-31.12.2021 
 
    

Назив програма Износ 
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 238.944.506,00 
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 80.086.000,00 
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 4.775.000,00 
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 33.941.000,00 
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 16.367.600,00 
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 474.832.000,00 
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 6.828.000,00 
8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 48.458.000,00 
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 23.641.000,00 
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0,00 
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 49.956.000,00 
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 5.000.000,00 
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 22.934.000,00 
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 11.950.000,00 
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 130.404.000,00 
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 29.423.000,00 
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
Укупно за БК 1.177.540.106,00 

 

Члан 3. 

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, 
исказани су у табели: 
Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 
  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ  

511 1. Електрификација наводњавања:  3.040.000,00 68.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
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Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 3.040.000,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 0,00 
  Приходе из буџета: 3.040.000,00 
 2. Уређење атарских путева у КО Фекетић:  1.587.600,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 1.587.600,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 661.500,00 
  Трансфере од других нивоа власти: 926.100,00 
 3. Магистрални колектор фекалне канализације општине Мали 

Иђош:  
267.932.000,00 287.300.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 267.932.000,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 254.000.000,00 
  Приходе из буџета: 2.932.000,00 
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 11.000.000,00 
 4. Изградња секундарне и терцијалне канализационе мреже у 

насељима општине Мали Иђош:  
0,00 113.600.00,00 515.000.000,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2023 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 0,00 
  Приходе из буџета: 0,00 
 5. Централно постројење за пречистач отпадних вода насеља у 

општини Мали Иђош:  
202.900.000,00 88.400.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 202.900.000,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 191.000.000,00 
  Приходе из буџета: 2.900.000,00 
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 9.000.000,00 
 6. Пројекат регулисања саобраћаја у насељима општине Мали 

Иђош:  
0,00 4.000.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 7. Реализација пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на 

мрежи државних путева И и ИИ реда кроз насеља на територији 
општине Мали Иђош:  

18.000,00 5.000.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 18.000,00 
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Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 18.000,00 
 8. Реконструкција пешачких стаза у центру Ловћенца:  27.299.870,00 31.300.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 27.299.870,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 26.321.870,00 
  Приходе из буџета: 978.000,00 
 9. Просторни план општине Мали Иђош:  7.000.000,00 3.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 7.000.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 5.000.000,00 
  Трансфере од других нивоа власти: 2.000.000,00 
 10. Изградња дечијег парка у Фекетићу:  0,00 3.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 11. Изградња дечијег парка у Малом Иђошу:  0,00 3.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 12. Реконструкција крова и енергетска санација објекта Полицијске 

станице у Малом Иђошу:  
0,00 15.000.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 0,00 
 13. Поправка спортске хале у Фекетићу:  180.000,00 820.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 180.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 180.000,00 
 14. Поправка Дома културе у Фекетићу:  0,00 2.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 15. Поправка крова Народног универзитета у Ловћенцу:  2.400.000,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
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  Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00 
  Извори финансирања:  
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.800.000,00 
  Приходе из буџета: 600.000,00 
 16. Адаптација Дома Културе у Малом Иђошу:  0,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Донације од међународних организација: 0,00 
 17. Изгрдња тениског игралишта у Ловћенцу:  0,00 7.345.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
  Трансфере од других нивоа власти: 0,00 
 18. Реконструкција паркинг простора општинске управе и фарбање 

зграде општинске управе:  
0,00 5.000.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 19. Извођење радова ( изградња, адаптација и реконструкција) на 

објектима културног центра у Малом Иђошу:  
179.404.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 179.404.000,00 
  Извори финансирања:  
  Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 

179.404.000,00 
 20. Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за 

грејање у 2021. години на територији општине Мали Иђош:  
1.132.636,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 1.132.636,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 745.636,00 
  Приходе из буџета: 387.000,00 
 21. Изградња водоводне мреже у  Ловћенцу:  0,00 222.000.00,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 0,00 
 22. Капитално одржавање капела на гробљима:  166.000,00 6.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 166.000,00 
  Извори финансирања:  
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  Приходе из буџета: 166.000,00 
 23. Изградња, опремање и повезивање бунара Б-3 у централни 

водоводни систем насеља Мали Иђош:  
6.620.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 6.620.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 6.620.000,00 
 24. Изградња, опремање и повезивање бунара Б-1 у централни 

водоводни систем насеља Мали Иђош:  
8.638.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 8.638.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 2.951.000,00 
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.981.000,00 
  Трансфере од других нивоа власти: 1.706.000,00 
 25. Капитално одржавање атмосферских канализација у 

насељуЛовћенац:  
0,00 3.000.000,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 26. Опремање индустријске зоне у К.О. Ловћенац:  50.000,00 145.000.000,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 50.000,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 0,00 
  Приходе из буџета: 50.000,00 
 27. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке:  0,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 28. Доградња и промена намене објекта бр.2 у Ловачки дом:  3.188.000,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 3.188.000,00 
  Извори финансирања:  
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.377.000,00 
  Приходе из буџета: 1.811.000,00 
 29. Унапређење туристичке понуде у општини Мали Иђош:  15.000.000,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00 
  Извори финансирања:  
  Трансфере од других нивоа власти: 15.000.000,00 
 30. Опремање ресторана Цетиње у Ловћенцу:  378.500,00 0,00 0,00



Страна 10.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 45. 
Економ. 
класиф. 

Ред. 
број 

Опис 2021. 2022. 2023. 

1 2 3 4 5 6 
 30. Опремање ресторана Цетиње у Ловћенцу:  799.500,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 1.178.000,00 
  Извори финансирања:  
  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.178.000,00 
 31. Капитално одржавање објеката за потребе образовања:  0,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 32. Изградња водоводне мреже у Фекетићу 0.00 55.000.000,00 65.000.000,00

  Година почетка финансирања: 2022 
  Година завршетка финансирања: 2023 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 
 33. Изградња водоводне мреже у Малом Иђошуу 0.00 0.00 48.000.000,00

  Година почетка финансирања: 2023 
  Година завршетка финансирања: 2023 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 

 
 
Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у 
табели:  
Општина Мали Иђош очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске Уније ( 
ИПА) у износу од 12.805 евра, односни 1.511.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања 
средстава за суфинансирање у износу од 11.634.000,00 динара за пројекат 
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1 2 3 4 5 6 
  Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ  

421 1. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке (ИПА) 
ХУСРБ/1903/31/0066:  

118.000,00 0,00 0,00

422 1. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке (ИПА) 
ХУСРБ/1903/31/0066:  

549.000,00 0,00 0,00

426 1. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке (ИПА) 
ХУСРБ/1903/31/0066:  

276.000,00 0,00 0,00

512 1. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке (ИПА) 
ХУСРБ/1903/31/0066:  

2.951.000,00 0,00 0,00

424 1. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке (ИПА) 
ХУСРБ/1903/31/0066:  

6.626.000,00 0,00 0,00

423 1. Развијање укуса, авантура и културних вредности Бачке (ИПА) 
ХУСРБ/1903/31/0066:  

2.625.000,00 0,00 0,00

  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2022 
  Укупна вредност пројекта: 13.145.000,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 11.634.000,00 
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  Финансијску помоћ ЕУ: 1.511.000,00 

 
 
Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, 
исказани су у табели: 
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  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ  

512 1. Опремање вртића у сва четири објекта:  0,00 0,00 0,00
  Година почетка финансирања: 2021 
  Година завршетка финансирања: 2021 
  Укупна вредност пројекта: 0,00 
  Извори финансирања:  
  Приходе из буџета: 0,00 

 

IV  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА  

Члан  6.  

У складу са Упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 20 20 .годину и 
пројекцијама за 202 1 . и 202 2 . годину, које је донео министар надлежан за послове 
финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (Службени гласник 
РС,бр.54/2009, 73/2010,101/210101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и 
103/2015), и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(Службени гласник РС, број 68/2015), број запослених код корисника буџета не може прећи 
максималан бројзапослених на неодеђено и одређено време, ито:  

37 запослених у локалној администрацији на неодређно време;  

10 запослених у локалној администрацији на одређено време;  

26 запослених у предшколским установама на неодређено време;  

  3 запослених у предшколским установама на одређено време;  

 1 запослених у установама културе на неодређено време;  

35 запослених у јавном предузећу на неодређено време;  

  3 запослених у јавном предузећу на одређено време.  

  1 запослен омбудсман на неодређено време  

  1 запослен интрени ревизор  

  7 запослених у месним заједницама на неодређено време  
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У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених изстава 1. овог 
члана.  

Члан 7.  

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.  

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  

Члан 8.  

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање 
обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за 
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.  

Члан 9.  

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред 
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских 
средстава, одговоран је начелник општинске управе.  

Члан 10.  

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише председника општине (општинско веће), а обавезно у 
року од петнаесет дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.  

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана (општинско веће), 
усваја и доставља извештај Скупштини општине.  

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образоложење великих 
одступања.  

Члан 11.  

Одлуку о промени апропирјације и преносу  апропријације у текућу буџетску резерву, у 
складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.  

Члан 12.  

Решење о упореби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа 
управе надлежног за финансије доноси надлежни извршни орган локалне власти .  

Члан 13.  

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 
доноси општинско веће.  

Члан 14.  
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Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са 
Законом о буџетском систему.  

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, 
може поднети захтев министарство надлежно за послове финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних 
финансија.  

Члан 15.  

Новчана средства буџета општине, директних и индиректиних корисника средстава тог 
буџета као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.  

Члан 16.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021 . години по посебном акту (решење) који 
доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих 
решења:  

Раздео 1 – Скупштина општине  

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 
Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију 
предходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.  

Раздео 2 – Председник општине и Раздео 3 - Општинско веће  

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 
Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију предходно 
припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Служби за 
скупштинске послове Општинске управе.  

Раздео 4 – Општински правобранилац  

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси 
Општински правобранилац, уз пратећу оригиналну документацију предходно припремљену 
и контролисану од стране секретара Скупштине општине.  

Раздео 5 – Општинска управа  

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за 
функцију 130, захтеве подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз 
пратећу оригиналну документацију предходно припремљену и контролисану од стране 
одговорног лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет Општинске управе, а за 
коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за 
функције 160,912, 920, 820, 810, 090, 911, 760 и 830 у оквиру раздела 5.захтеве подноси 
Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу књиговодствену 
документацију (копије истих), предходно припремљену и контролисану од стране 
одговорног лица задуженог у Општинској управи.  
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За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за 
функције 620, 510, 420 и 560 захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, 
уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и 
контролисану од стране одговорних лица тих буџетских корисника.  

Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно 
одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.  

Оделење за друштвене делатности и општу управу обезбеђује евиденцију уплата обавезних 
партиципација за коришћење услуга у установама и других прихода које својом делатношћу 
или на неки други начин остваре ове установе.  

            Приходе који буџетски корисник – установе – остваре обављањем услуга уз накнаду 
или којима је уступљен део јавних прихода, билансирају се при утврђивању средстава за ове 
кориснике у буџету општине.  

            Средства буџета и остварени сопствени приходи ових корисника исказују се и 
распоређују по ближим наменама годишњим финансијским планом прихода и расхода на 
који сагласност даје Председник општине, а по претходно прибављеном мишљењу Оделења 
за финансије и трезор. Годишњи финансијски план прихода и расхода доноси функционер 
који руководи установом и доставља га на сагласност.  

            Уколико корисник буџетских средстава не доносе финансијски план може користити 
средства буџета до 30% од износа средстава која му припадају по равномерној динамици за 
један месец, изузев средстава за зараде, док не достави финансијски план прихода и расхода 
на сагласност.  

            За коришћење прихода из буџета корисници буџета подносе захтеве наредбодавцу за 
извршење буџета са одговарајућом документацијом.  

            На захтев органа надлежног за извршавање буџета корисници су дужни да ставе на 
увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као 
И да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима.  

            Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука И судска поравнања извршавају се на терет његових 
средстава.  

            Корисник буџетских средстава дужан је да органу надлежном за извршење буџета 
достави сваку промену о броју запослених.  

                        Средства распоређена у посебном делу буџета за делатност друштвених 
организација  и  удружења грађана, преносе се тим организацијама непосредно са буџета 
општине.  

            Друштвене организације и удружења грађана су обавезне да документовано оправдају 
трошак добивених средстава, у противном обуставља се далње субвенционисање њиховог 
рада.  

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за финансије и буџет 
Општинске управе (у даљем тексту: Трезор).  
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У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у 
оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката, капитално 
одржавање и изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 
512), исти је дужан да се претходно обрати Трезору захтевом за преузимањем обавеза 
најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних 
набавки буџетски корисник ће поднети захтев Трезору за пренос средстава.  

На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су 
неопходни ради преноса средстава из Трезора.  

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења 
о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у 
Одељењу за финансије и буџет Општинске управе.  

Унутар Одељења за финансије и буџет Општинске управе се спроводи интерна контрола о 
оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу 
одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота 
за сваког буџетског корисника.  

Члан 17.  

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.  

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закон о буџетском 
систему,  могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева 
плаћање у више година, а основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз 
сагласнот општинског  већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из 
члана 4. ове одлуке.  

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из 
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 
извора.  

Обавезе преузете у 2020 . години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не 
извршене у току 2020 .године, преносе се у 2021. годину и имају статус предузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.  

Члан 18.  

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом 
Владе предвиђен другачији метод.  

Члан 19.  

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.  

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 
56. Став 3 Закона о буџетском систему.  
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Члан 20.  

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним 
набавкама (Сл.гласник РС,бр.91/2019).  

Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавбним набавкама сматра се набавка 
истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем 
нивоу нижа од 5.000.000 динара.  

Члан 21.  

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских 
средстава.  

Члан 22.  

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.  

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).    

Члан 23.  

Новчана средства на консолидованом рачуну резора могу се инвестирати у 2021 .години 
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим 
чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласт, одговорни за ефикасност 
и сигурност тог инвестирања.  

Члан 24.   

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних 
средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе 
обавестити скупштину општине.  

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласноти председника општине, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за 
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом 
одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из 
става 1. овог члана.  

Члан 25.  

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2020.години, 
на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по 
основу донација.  
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Члан 26.  

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се 
задужити у складу са одредбама члан 35. Закона о јавном дугу (Службени гласник РС, број 
61/2005, 78/2011 и 85/2015).  

Члан 27.  

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. 
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020.години, која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2020.годину.  

Члан 28.  

Изузетно, у случају да се буџету општине Маи Иђош из другог буџета (Републике, 
Покрајине,друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у 
случају уговарања донације, чији износи  нису могли бити познати у поступку доношења ове 
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему.  

Члан 29.  

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласнот на 
финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и 
уколико тај план нису доствили Управи за трезор.   

Члан 30.  

            У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божичних, годишњих и 
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда 
за запослене које су то право стекли у 2021.години.  

            Такође, у 2021.години не могу се исплаћивати запосленима код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према 
међународним критеријумима представљају нестандарне, односно нетранспарентне облике 
награда и бонуса.  

Члан 31.  

            Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других 
извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), 
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода  или примања, уколико је 
ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.  

            Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 
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одговарајуће мере у сиљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити 
умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.  

Члан 32.  

            Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава 
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих попр а вки и одржавања и материјал.  

            Корисници буџетских средстава дужни  су да обавезе настале по основу сталних 
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних 
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Члан 33.  

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош и доставити министарству 
надлежном за послове финансија.  

Члан 34.  

Ова олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине, а  
примењиваће се од 1. јануара 2021 .године.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-3/2021-02      Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 01.10.2021. године       
Мали Иђош 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

358. 
 
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 и 9/2020) члана 29. Закона о јавној својини („ Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 135/2020) чланова 12, 
13, и 27. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Мали 
Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 23/2017) и члана 40. тачке 20. Статута 
општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 7/2019), а након спроведеног 
поступка отварања писмених понуда и предлога Комисије за спровођење поступка 
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Општине Мали Иђош од дана 
30.08.2021.г, Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 01.10.2021. године 
доноси  

 
РЕШЕЊЕ 

 
Отуђује се (продаје) непокретност у јавној својини Општине Мали Иђош, ул. Главна 32, у 1/1 
дела, уписане код Републичког геодетског завода -Службе за катастар непокретности Мали 
Иђош у листу непокретности број: 2445 к.о. Ловћенац:  
Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 701 м2, на катастарској парцели 1647 к.о. 
Ловћенац, ул. 7 јули, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у лист непокретности 2445, 



Број 45.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2021.                            Страна 19. 
ливада 1. класе, површине 701 м2, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда  
купцу Богдану Вујиновићу из Ловћенца, ул. Ђуре Ђаковића бб, ЈМБГ: 0102969820010. 
Купопродајна цена за отуђење непокретности из става 1. овог решења износи 1.190,00 еврa, 
односно у динарској противвредности на дан исплате, који износ је купац исплатити пре 
закључења уговора, а уговор ће бити закључен у року од 30 дана од дана доношења Одлуке 
да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, на уплатни рачун Општине Мали Иђош 
број: 840-841151843 код РС Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица- 
примања од продаје земљишта у корист нивоа општина, модел 97, позив на број 23-219, с 
тим да депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања у износу од 28.000,00 динара  
представља део понуђене цене и по доношењу овог решења купац је у обавези да уплати 
разлику до пуне цене. 
 
Трошкове солемнизације Уговора о купопродаји, пореза на пренос апсолутних права, као и 
трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси 
купац. 
 
 За закључење Уговора окупопродаји у име Општине Мали Иђош овлашћен је председник 
Општине Мали Иђош. 
 
Уговор о купопродаји се закључује по претходно прибављеној сагласности Општинског 
правобраниоца. 
 
У случају да у року из претходног става купац не закључи купопродајни уговор ово решење 
ће Скупштина Општине одлуком ставити ван снаге и купац ће изгубити право стицања 
власништва на непокретностима из става 1.овог решења. 
 
Ово решење се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Дана 27.07.2021.г објављена је Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење 
непокретности катастарске парцеле 1647 к.о. Ловћенац у јавној својини општине Мали Иђош 
прикупљањем писмених понуда, донета од стране Општинског већа општине Мали Иђош 
број: 06-44-1/2021-01 од 27.07.2021.г, који је објављен у „Службеном листу општине Мали 
Иђош“ број 32/2021, у дневном листу“ Дневник“ сајту Општине Мали Иђош и на огласној 
табли општине Мали Иђош.  
Предмет отуђења је Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 701 м2, на катастарској 
парцели 1647 к.о. Ловћенац, ул. 7 јули, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у лист 
непокретности 2445, ливада 1. класе, површине 701 м2. 
Почетна цена утврђена је на основу процене ПРОЦЕНА ПЛУС доо за судско вештачење и 
инжењеринг, Суботица, од 01.07.2021.г. израђена од стране судског вештака за 
грађевинарство из Суботице дипл.инг. Миомира Паовице( усвојена тржишна вредност 
парцеле износи 1.180,00 евра, односно 138.724,46 РСД, утврђена по средњем курсу НБС на 
дан израде процене 01.07.2021. год износи 117,5631 РСД за 1 еуро). 
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини 
Општине Мали Иђош именована Решењем Општинског већа Општине Мали Иђош бр: 06-1-
19/2021-01 од 26.01.2021.г је дана 30.08.2021.г по наведеном јавном огласу спровела 
поступак отварања понуда. Комисија је утврдила да је на јавни оглас путем прикупљања 
писмених понуда ради отуђења наведене непокретности у јавној својини једину и 
благовремену понуду дана 27.08.2021.г у 8:20 часова, доставио стицаоц( купац) Богдан 
Вујиновића из Ловћенца, ул. Ђуре Ђаковића бб, ЈМБГ: 0102969820010, за укупан износ 
од 1.190,00 евра у динарској противвредности на дан исплате купопродајне цене. 
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Понуђач је уз своју понуду приложио: пријаву, доказ о уплати депозита у износу од 
28.000,00 динара и фотокопију личне карате. 
Комисија је размотрила понуду купца, извршила увид у приложене исправе и нашла да су 
испуњени услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини, предвиђени 
члановима  99. Закона о планирању и изградњи, чланом 29. Закона о јавној својини и чланова 
12, 13, и 27. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Мали Иђош, према 
којим прописима се грађевинско земљиште може отуђити прикупљањем писмених понуда 
јавним огласом, по тржишним условима. У складу са чланом 44. Став 1. Одлуке о 
грађевинском земљишту у јавној својини општине Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“, бр. 23/2017), Комисија је доставила Скупштини општине записник о 
спроведеном поступку са понудама, пратећу документацију и предлог решења о отуђењу 
грађевинског земљишта. 
На основу свега горе наведеног одлучено је као и у диспозитиву. 
 
Поука о правном леку: Против овог решења незадовољна страна има право да покрене 
управни спор у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања истог. Управни спор се 
покреће Тужбом Управном суду. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-4/2021-02      Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 01.10.2021. године       
Мали Иђош 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

359. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 
дана 01.10.2021. године доноси 

 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност на Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске 

Установе „Петар Пан“ из Малог Иђоша за 2020/2021 школску годину. 
 

Члан 2. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-5/2021-02      Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 01.10.2021. године           
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 

360. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 72. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 
дана 01.10.2021. године доноси 

 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Годишњи плана рада Предшколске Установе „Петар Пан“ из 
Малог Иђоша за 2021/2022 школску годину. 

 
Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-6/2021-02      Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 01.10.2021. године           
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 

361. 
 
 

На основу члана 40. цтав 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 07/2019) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 
дана 01.10.2021. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I. 
 
 На основу захтева Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош“ од дана 01.09.2021. 
године, даје се сагласност на измењен и допуњен Ценовник Јавног Предузећа „Комунал 
Мали Иђош“. 
 

II. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине 
Број: 06-54-7/2021-02      Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 01.10.2021. године       
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
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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 
FELELŐS 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. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:    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. 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 


