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169.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси
Одлука о резултатима пописа

Начелник Општинске управе општине Мали Иђош разматрао је Извештај о
извршеном попису за 2018.год. са стањем на дан 31.12.2018.год. и донео је

ОДЛУКУ О РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА

1. Да се сва новчана средства и готовински еквиваленти на посебно отвореним рачунима
општине у оквиру КПТ укњиже у финансијско књиговодство.
2. Примљене гаранције (менице) и друге гаранције, којима је рок важности истекло, да
се искњиже из евиденције, и да се врате менице издаваоцима.
3. У оквиру обавезе – застарела дуговања према добављачима у износу од 1.256.704,47
динара на дан 31.12.2018. (настала због неодобрења одговорних лица, и постојања
законског рока застаревања) да се искњиже из књиговођствене евиденције почетног
стања.
4. Да се за остала краткорочна потраживања у износу од 624.908,49 динара, као и
потраживања за закуп пословних просторија у износу од 428.443,40 динара и износ од
62.923,58 динара за вансудско поравнање (Бифе Ловћенац) да се евидентирају у
финансијском књиговођству, и да се за старија потраживања дуже од једне године,
као и за вансудско поравнање, да се преузме правни основ за наплаћивање истих.
5. Новонабављена основна средства да се евидентирају у помоћним књигама основних
средстава и у главној књизи финансијског књиговођства, по датом предлогу пописне
комисије.
6. Мањкови који су настали због квара лома и који су нестали (не може се утврдити
одговорно лице) да се расходују, по предлогу пописне комисије.
7. Да се износ из Списка основних средстава из ванбилансне евиденције из Извештаја
комисије за попис укњижи на одговарајући конто ванбилансне евиденције
финансијског књиговођства.
8. Имовина да се евидентира у помоћним књигама и у финансијском књиговођству по
табеларном приказу Извештаја пописне комисије.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-1/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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170.
На основу члана 54. и 56. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 56. 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 13.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 7/2019),
Општинско веће општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 06.09.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
И
ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

РАЗРЕШАВА СЕ Данило Дабовић, дипломирани правник из Ловћенца са функције
начелника Општинске управе општине Мали Иђош са 08.09.2019. године.
ПОСТАВЉА СЕ Данило Дабовић, дипломирани правник из Ловћенца, досадашњи
начелник Општинске управе општине Мали Иђош, на функцију вршиоца дужности заменика
начелника Општинске управе општине Мали Иђош.
Постављено лице из тачке 2. овог Решења ступа на дужност дана 09.09.2019. године и
мандат почиње да тече даном ступања на дужност.
Мандат постављеног лица из тачке 2. овог Решења траје до његовог избора на
функцију Заштитника грађана општине Мали Иђош, а најдуже до 3 месеца.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-2/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

171.
На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени. гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 4., став 5.,
члана 48. став 3., члана 49. став 2., чланова 97-100. и члана 170. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 95/2018 и 113/2017 - др.закон), и члана 64. став 1. тачка 13. Статута
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 7/2019), Општинско веће
општине Мали Иђош на седници одржаној дана 06.09.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ

Страна 4.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош
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I
Зоран Пустахија, дипломирани правник, са положеним правосудним испитом,
бира се за начелника Општинске управе општине Мали Иђош, на основу спроведеног Јавног
конкурса број: 06-38-4/2019-01 од 15.08.2019. године.
II Зоран Пустахија дипломирани правник, са положеним правосудним испитом
поставља се за начелника Општинске управе општине Мали Иђош, на 5 година.
III Начелник Општинске управе општине Мали Иђош ступа на положај данa
09.09.2019. године.
IV Ово Решење објавити на интернет презентацији општине Мали Иђош и у
„Службеном листу општине Мали Иђош“.
Образложење
Одредбом члана 4., став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши
орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају.
Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да су у јединици локалне самоуправе и градској општини
положаји у смислу одредаба овог закона радна места начелника градске, општинске, односно
управе градске општине и њихових заменика.
Чланом 49. став 3. истог Закона прописано је да службеника на положају односно
начелника управе и заменика начелника управе поставља и разрешава градско односно
општинско веће, чланом 81. став 2. да се положај попуњава постављењем, чланом 94. да се
јавни конкурс спроводи ради попуњавања радних места службеника и намештеника, као и за
пријем приправника, чланом 97. став 2. да орган аутономне покрајине надлежан за
постављење на положај, односно Веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана
од дана пријема листе кандидата, а чланом 99. став 1. истог закона прописано је да
службеник ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај.
Чланом 56. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника
општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће на основу
јавног огласа, на пет година а чланом 64. став 1. тачка 13. Статута општине Мали Иђош
прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.
Чланом 22. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи и стручним службама општине Мали Иђош предвиђено је радно место – начелник
Општинске управе, разврстано у звање положај у I групи .
Општинско веће општине Мали Иђош је дана 15.08.2019. године донео Одлуку о
расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе
општине Мали Иђош број: 06-38-1/2019-01 и Решење о образовању Конкурсне комисије за
спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе (у даљем
тексту: Конкурсна комисија) број: 06-38-3/2019-01.
Конкурсна комисија је на седници одржаниј дана 05.09.2019. године утврдила
критеријумe и мерила за оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку за избор начелника Општинске управе општине Мали Иђош.
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе објављен је на
интернет презентацији општине Мали Иђош www.maliidjos.rs дана 17.08.2019. годинe, а
обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас
објављављено је у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике
Србије „Политика“ дана 17.08.2019. године и у листу „Magyar szó“ на мађарском језику дана
17.08.2019. године. Рок за подношење пријава на јавни конкурс истекао је дана 01.09.2019.
године.
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По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, Конкурсна комисија на
седници одржаној 04.09.2019. године констатовала је да је на јавни конкурс за попуњавање
положаја начелника Општинске управе приспела једна пријава, и то Зорана Пустахије,
дипломираног правника са положеним правосудним испитом из Бачке Тополе, да је
поднета пријава благовремена, допуштена, разумљива и потпуна и да су уз пријаву
приложени сви потребни докази предвиђени јавним конкурсом.
Конкурсна комисија је на истој седници, након што је прегледала приспелу пријаву
и поднете доказе, констатовала да кандидат Зоран Пустахија испуњава оглашене услове за
рад на положају начелника Општинске управе општине Мали Иђош и на основу члана 104.
став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 95/2018 и 113/2017 - др.закон) и члана 16.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.95/2016), саставила
СПИСАК
кандидата који испуњавају услове за постављење на положај начелника Општинске
управе - I група положаја

Р

Име и презиме кандидата

1.

Зоран Пустахија, дипл. правник из Бачке Тополе

едни
број

На истој седници Конкурсна комисија је одредила да ће изборни поступак за
попуњавање положаја начелника Општинске управе одржати дана 05.09.2019. године са
почетком у 9,00 часова. Кандидат Зоран Пустахија је о одржавању изборног поступка
обавештен телефонским путем дана 04.09.2019. године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној дана 05.09.2019. године, у складу са
критеријумима и мерилима за оцену стручних оспособљености, знања и вештина кандидата
у изборном поступку за избор кандидата за попуњавање положаја начелника Општинске
управе општине Мали Иђош припремила и формулисала питања за проверу стручне
оспособљености, знања и вештине кандидата Зорана Пустахије.
У изборном поступку Конкурсна комисија је извршила проверу и оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештине кандидата, у складу са утврђеним критеријумима и
мерилима за оцену стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку за избор кандидата за попуњавање положаја начелника Општинске управе.
Провера стручне оспособљености, знања и вештине, извршена је усмено, у разговору
чланова Конкурсне комисије са кандидатом.
По окончаном изборном поступку, Конкурсна комисија је на основу члана 96. став 3.
и члана 105. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон)
и члана 23. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 95/2016), саставила

ЛИСТУ
кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила за попуњавање положаја
Начелника Oпштинске управе општине Мали Иђош

Страна 6.
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Р

Име и презиме кандидата

Просечна
оцена

1

Зоран Пустахија, дипл. правник из Бачке
Тополе

едни
број
.

Број 21.

3

Листу за избор кандидата, са записницима о предузетим радњама у току изборног
поступка, Конкурсна комисија доставила је Општинском већу Општине Мали Иђош дана
05.09.2019. године, ради доношења одлуке о избору кандидата.
У складу са чланом 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе службеник ступа на положај даном доношења решења о
постављењу на положај.
Одредбама члана 100. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да се на остала питања спровођења јавног конкукрса за
попуну положаја примењују одредбе овог Закона о јавном конкурсу при попуњавању
извршилачких радних места, Решење о постављењу доставља се свим кандидатима који су
учествовали у изборном поступку на адресу наведену у пријави на конкурс (члан 108.) да
кандидат који је учествовао у поступку јавног конкурса има право на приступ
информацијама садржаним у документацији јавног конкурса, у складу са законом којим се
уређује остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног зуначаја (члан
109.), да против решења Општинског већа општине Мали Иђош о постављењу на положај
жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор (члан 98.) то сви кандидати
који су учествовали у изборном поступку имају право да покрену управи спор пред
Управним судом.
На основу напред изнетог, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али
се може покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року од 30 дана од дана
достављања решења.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.

Зорану Пустахији
Књиговодству
Персоналналном досијеу
Архиви

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-3/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

172.
На основу члана 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др.закон),
члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 7/2019) и члана 10. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 1/2017), Општинско веће општине Мали
Иђош на седници дана 06.09.2019. године доноси следеће

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 7.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Пустахија, дипломирани правник са положеним
правосудним испитом из Бачке Тополе са функције општинског правобраниоца општине
Мали Иђош са 08.09.2019. године због постављења за начелника Општинске управе општине
Мали Иђош.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Образложење
Чланом 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
сакоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016) прописано је да избор,
именовање, постављење, као и разрешење функционера у јединицама локалне самоуправе,
врши се у складу са посебним прописима и овим законом, статутом јединице локалне
самоуправе и одлукама јединице локалне самоуправе којима се уређује оснивање служби и
организација.
Зоран Пустахија, дипломирани правник са положеним правосудним испитом из Бачке
Тополе је Решењем Општинског већа општине Мали Иђош број: 06-1-1/2017-01 од
04.01.2017. године постављен је за општинског правобраниоца општине Мали Иђош, на
период од 5 година од дана постављења.
Општинско веће општине Мали Иђош је дана 15.08.2019. године донео Одлуку о
расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе
општине Мали Иђош број: 06-38-1/2019-01.
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе објављен је на
интернет презентацији општине Мали Иђош www.maliidjos.rs дана 17.08.2019. годинe, а
обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас
објављављено је у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике
Србије „Политика“ дана 17.08.2019. године и у листу „Magyar szó“ на мађарском језику дана
17.08.2019. године.
На јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе
благовремено је поднета једна пријава, Зорана Пустахије, дипломираног правника са
положеним правосудним испитом из Бачке Тополе.
У изборном поступку Конкурсна комисија је извршила проверу и оцењивање стручне
оспособљености, знања и вештине кандидата и утврдила је, да Зоран Пустахија, као једини
кандидат у потпуности испуњава оглашене услове за рад на положају начелника Општинске
управе општине Мали Иђош
По окончаном изборном поступку, Конкурсна комисија је саставила листу кандидата
који су са најбољим резултатом испунили мерила за попуњавање положаја Начелника
Oпштинске управе општине Мали Иђош и дана 05.09.2019. године доставила Општинском
већу Општине Мали Иђош, ради доношења одлуке о избору кандидата.
Општинско веће је дана 06.09.2019. године донео Решење број: 06-43-3/2019-01
о избору и о постављењу Зорана Пустахије, дипломираног правника, са положеним
правосудним испитом за начелника Општинске управе општине Мали Иђош, на 5 година.
Начелник Општинске управе општине Мали Иђош ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај.

Страна 8.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

Сходно наведеним Зорану Пустахији дана 08.09.2019. године престаје функција
општинског правобраниоца општине Мали Иђош.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-4/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

173.

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник
РС“, бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и
21/2016), члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др.закон), члана 4.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Сл.гласник РС“, бр. 44/2008, 2/2012, 113/2017 и 23/2018)
и тачке 7. Закључка о измени закључка о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих, постављених и изабраних лица у органима општине Мали Иђош бр: 06-451/2017-02 од 24.08.2017. године, Општинско већe 06.09.2019. доноси
РЕШЕЊЕ
Постављеном лицу Данилу Дабовићу, дипл. правнику из Ловћенца на функцији вршиоца
дужности Заменика начелника општинске управе одређује се коефицијент за исплату плате у
висини од 24,00 која се увећава од 30% по основу функције које је предвиђено за постављено
лице почев од 09.09.2019. године.
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење број: 112-27/2017-01 од 04.04.2017. године.
Образложење
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама одређује се
висина коефицијента.
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима се одређује висина коефицијента за обрачун и исплату
плата као и основ увећања.
Закључком о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и
изабраних лица у органима општине Мали Иђош донет од стране Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе СО Мали Иђош се утврђује коефицијент за обрачун
и исплату плате у складу са Уредбом Владе.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења запослени може изјавити жалбу
Жалбеној комисији општине Мали Иђош у року од 8 дана од дана пријема.
Доставити:
1. Именованом
2. Књиговодству
3. Персоналном досијеу
4. Архиви

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-5/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Година 2019.

Страна 9.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

174.
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.гласник
РС“, бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и
21/2016), члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др.закон), члана 4.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима („Сл.гласник РС“, бр. 44/2008, 2/2012, 113/2017 и 23/2018)
и члана 12. Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних
тела Скупштине и других органа и платама и накнадама изабраних, именованих и
постављених лица у органима Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“,
бр. 10/2017) Општинско веће 06.09.2019. доноси
РЕШЕЊЕ
Постављеном лицу Зорану Пустахији, дипл. правнику из Ловћенца на функцији Начелника
општинске управе одређује се коефицијент за исплату плате у висини од 24,00 која се
увећава од 30% по основу функције које је предвиђено за постављено лице почев од
09.09.2019. године.
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење број: 112-29/2017-01 ОД 04.04.2017. године.
Образложење
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама одређује се
висина коефицијента.
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и
запослених у државним органима се одређује висина коефицијента за обрачун и исплату
плата као и основ увећања.
Одлуком о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела
Скупштине и других органа и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених
лица у органима Општине Мали Иђош се утврђује коефицијент за обрачун и исплату плате у
складу са Уредбом Владе.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења запослени може изјавити жалбу
Жалбеној комисији општине Мали Иђош у року од 8 дана од дана пријема.
Доставити:
1. Именованом
2. Књиговодству
3. Персоналном досијеу
4. Архиви

Страна 10.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-6/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Број 21.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

175.
На основу члана 30-33. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018– др. закон и 10/2019),
члана 1. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од
броја који се уписују у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/2011) 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 одржаној дана 06.09.2019. године
доноси

ЗАКЉУЧАК
О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У ПУ „ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЋОШ У
ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
I
Прихвата се предлог Предшколске Установе „ПЕТАР ПАН“ Мали Ићош од 30.08.2019.
године, те се у школској 2019/2020 години формирају васпитне групе према следећем:
Нас.место
Мали Иђош
Мали Иђош
Мали Иђош
Мали Иђош
Ловћенац
Ловћенац
Ловћенац
Фекетић
Фекетић
Фекетић

Објекат

Бр. деце у групи

II.Ракоци Ференца 18
II.Ракоци Ференца 18
Лехелова 33
Лехелова 33
13.јули 8
13.јули 8
13.јули 8
Братсва 23
Братсва 23
Братсва 23

Узрасна група
полудневни боравак
мешовита припремна 3-6,5
мешовита припремна 4-7
мешовита припремна 3-6,5
мешовита припремна 4-6,5
мешовита припремна 4-7
мешовита старија 4-5
мешовита млађа 3-4
мешовита припремна 3-6,5
мешовита припремна 3-6,5
мешовита припремна 3-6,5

223

II.Ракоци Ференца 18
II.Ракоци Ференца 18
13.јули 8
13.јули 8
Братсва 23
Братсва 23

10
целодневни боравак
од 12 до 36 мес.
мешовита припремна 3-6,5
од 12 до 36 мес.
мешовита припремна 3-6,5
од 3 до 4 год.
мешовита припремна 3-6,5

6

119

16

342

Укупно
Мали Иђош
Мали Иђош
Ловћенац
Ловћенац
Фекетић
Фекетић
Укупно
Укупно:

II

22
22
20
20
20
24
24
22
26
23

14
23
15
25
20
22

Наст. јез.
мађарски
мађарски
мађарски
мађарски
српски
српски
српски
српски
мађарски
мађарски

мађарски
мађарски
српски
српски
двојезична
српски

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 11.

Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-7/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

176.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош од
дана 03.09.2019. године и предмет се доставља Општинској управи општине Мали Иђош за
даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-8/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

177.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев грађанa Малог Иђоша од дана 06.09.2019. године и предмет се
доставља Општинској управи општине Мали Иђош и Јавном Предузећу „Комунал“ Мали
Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-9/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

Страна 12.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

____________________ . ____________________

178.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Батрића Мартиновића од дана 04.09.2019. године и предмет се
доставља Општинској управи општине Мали Иђош.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-10/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

179.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Дејана Прњата од дана 03.06.2019. године у износу од 60.000,00 РСД
на терет буџета општине Мали Иђош и два пута 15.000,00 РСД у форми једнократне новчане
помоћи посредовањем Центра за социјални рад општине Мали Иђош и предмет се доставља
Општинској управи општине Мали Иђош.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-11/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

180.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2019.

Страна 13.

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Веронике Целер од дана 03.09.2019. године у износу од 60.000,00
РСД на терет буџета општине Мали Иђош и два пута 15.000,00 РСД у форми једнократне
новчане помоћи посредовањем Центра за социјални рад општине Мали Иђош и предмет се
доставља Општинској управи општине Мали Иђош.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-12/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

181.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 06.09.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Задужује се Општинска управа општине Мали Иђош за разматрање Захтева
Удружења учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије од дана 28.05.2019.
године.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-13/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

182.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) и члана 63. Одлуке о социјалној заштити општине
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2017) Општинско веће дана
06.09.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
о додели једнократне новчане награде ђацима првацима на територији општине Мали
Иђош

Страна 14.

Година 2019.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

Члан 1.
Ђаци прваци имају право на једнократну новчану награду од 3.000,00 динара на
основу достављених и оверених спискова основних школа са територије општине Мали
Иђош.
Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-43-14/2019-01
Дана: 06.09.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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