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261. 

 
На основу члана 11. става 1. тачке 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини Општине Мали Иђош („Сл. лист Општине Мали Иђош“ бр. 
10/2014, 25/2015 и 3/2016) и члана 69. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
- др. закон, 9/2020 и 52/2021),  Скупштина Општине Мали Иђош, улица Главна 32, по захтеву 
странке Сање Бугарски из Куле, улица Маршала Тита бр. 164 Кула, на седници одржаној  
дана 24.07.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

Успоставља се право службености у корист Сање Бугарски са пребивалиштем у Кули, 
улица Маршала Тита бр. 164, да на катастарској парцели 7393 К.О. Фекетић у јавној својини 
Општине Мали Иђош изгради цевовод и по потреби монтира на обали канала ,,Кула – Мали 
Иђош“ водозахват у виду мобилног црпног агрегата, а све у складу са Пројектом 
хидротехничких инсталација под бројем Е-003/2021-IDR-01 сачињен у јануару 2021. г. од 
стране Нине Вукојевић, дипломирани инжењер грађевине. 

 
Сања Бугарски се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања овог 

решења, закључи Уговор о успостављању права службености на непокретности из тачке 1. 
овог решења. За закључење Уговора о успостављању права службености у име Општине 
Мали Иђош овлашћен је председник Општине Марко Лазић. 

Право службености из тачке 1. диспозитива овог Решења успоставља се у трајању од 
30 година од закључења Уговора из тачке 2. диспозитива овог Решења. 

Ово решење се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 

 
Образложење 

 
Дана 2. јула 2021. године Сања Бугарски поднела је захтев за успостављања права 

службености на катастарској парцели 7393 К.О. Фекетић у јавној својини Општине Мали 
Иђош. Право службености јој је потребно ради добијања грађевинске дозволе од стране 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Аутономне Покрајине 
Војводине. 
 

Према члану 69. став 9. Закона о планирању и изградњи прописано је да као доказ о 
решеним имовинско-правним односима на земљишту, за објекте из ст. 1. и 2. овог члана, 
осим доказа прописаних чланом 135. овог закона, може се поднети и уговор о 
установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини 
са власником земљишта, закључен у складу са посебним прописима, као и уговор о 
успостављању права службености закључен са власником, односно корисником земљишта 
који је ималац јавних овлашћења, на период који одреди власник, односно корисник 
земљишта, као и решење о успостављању права службености експропријацијом на том 
земљишту за ту намену, коначно у управном поступку, као и правноснажно решење 
ванпарничног суда о успостављању права службености на том земљишту за ту намену. За 
изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских 
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инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним 
односима на земљишту, може се, уместо прописаних доказа из овог члана и других доказа 
прописаних овим законом доставити и попис катастарских парцела са приложеним 
сагласностима власника, односно корисника земљишта, односно изјаве инвеститора да ће 
пре издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на непокретности. Када 
се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже уговор о 
установљавању права службености, уговор о закупу земљишта или сагласност власника или 
корисника земљишта, односно решење о успостављању права службености 
експропријацијом или правноснажно решење ванпарничног суда о успостављању права 
службености, орган надлежан за послове државног премера и катастра уписује право својине 
само на објекту, а уговор, односно сагласност власника, односно решење којим је 
службеност успостављена, уписује се у евиденцију катастра непокретности. 

 
Према члану 11. став 1. тачка 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини Општине Мали Иђош предвиђено је да Скупштина 
Општине надлежна да за непокретне ствари доноси одлуке о располагању и то 
доношењe одлуке о давању на коришћење.  
 

Сходно наведеном одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од достављања 
решења. 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош 
Скупштина Општине                                           
Број: 06-43-1/2021-02 
Дана: 24.07.2021.године 
Мали Иђош   

                 Председник Скупштине 
                 Иштван Шаркези, с.р. 

                  
        

  
 
 

____________________ . ____________________ 
 
262. 

 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18), Уредбе 
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе радних места и мерилима за 
опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 
86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон), као и члана 14. Одлуке о Општинској управи 
општине Мали Иђош (''Службени лист општине Мали Иђош'' број 5/2021),  члана 12. Одлуке 
о оснивању интерне ревизије (''Службени лист општине Мали Иђош'' број 4/2017), Статута 
Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 7/2019), Скупштина 
општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.07.2021. године, усвојило је   
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П Р А В И Л Н И К 
О 

РАТНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 

Систематизација радних места 
Члан 1. 

 
У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

       
 

 
ИЗВРШИОЦИ 

БРОЈ РАДНИХ 
МЕСТА 

БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦА 

ФУНКЦИОНЕРИ 
Председник Општине 1 1 
Председник Скупштине општине 1 1 
Секретар Скупштине општине 1 1 
Члан Општинског већа 5 5 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
Интерни ревизор 1 1 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
Општински правобранилац 1 1 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Начелник Општинске управе 1 1 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ-ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ  

Руководилац Одељења за буџет, финансије,  
 и локалну-пореску администрацију  
 

 
1 

 
1 

Аналитичар буџета 1 1 
Обрачун плата, накнада и других личних прихода 
и послови благајне 

1 1 

Главни контиста главне књиге трезора 1 1 
Порески инспектор канцеларијске контроле 1 1 
Послови утврђивања локалних јавних прихода 1 1 
Канцеларијски послови у ЛПА 1 1 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ  

Руководилац одељења за општу управу, 
заједничке послове, друштвене делатности и 
скупштинске послове 

1 1 

Послови збрињавања избеглих и расељених  
лица, послови ажурирања бирачких спискова, 
 исплате корисницима борачко-инвалидских  
примања и координатор за ромска питања  

1 1 

Послови утврђивања права на борачко-
инвалидску заштиту, припреме планирања за 
одбрану Општине Мали Иђош, цивилну заштиту, 
координатора за ванредне ситуације и 

1 1 



Број 32.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2021.                            Страна 5. 

 

координатора савета за здравље и интерресорне 
комисије 
Дактилограф/Оператер 1 1 
Инжењер система и мреже 1 1 
Програмер и ИТ администратор 1 1 
Послови месне канцеларије и месне заједнице – 
матичара матичних подручја Ловћенац и Фекетић 

1 1 

Послови одржавања хигијене 1 1 
Послови одржавања уређаја и инсталација – 
домар – ложач – портир – ноћни чувар  

1 1 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Руководилац Одељења привреду,  
пољопривреду, заштиту животне средине и  
комуналне послове 

1 1 

Комунални инспектор 1 1 
Послови у области пољопривреде и руралног 
развоја 

1 1 

Инспектор за заштиту животне средине 1 1 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ 

ОДНОСЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ 
Руководилац Одељења за инвестиције,  
урбанизам, грађевинарство, стамбене односе 
и имовинско-правне послове 

1 1 

Грађевински инспектор 1 1 
Обједињена процедура – послови контроле 
техничке документације 

1 1 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
Главни возач моторног возила 1 1 
 
 
 

 
ФУНКЦИОНЕРИ 

 
1. Председник Општине 

Опис посла: представља и заступа Општину; предлаже начин решавања питања о којима 
одлучује Скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад 
Општинске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом општине 
или одлуком Скупштине; врши и друге послове утврђене  Статутом и другим актима 
Општине. Бира га Скупштина општине, из реда одборника. 
Услови: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан и пословно способан. 
Број извршилаца: 1 
2.  Председник Скупштине Општине 

Опис посла: организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и 
обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине. Бира се из реда одборника. 
Услови: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан и пословно способан. 
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Број извршилаца: 1 
3.  Секретар Скупштине Општине 

Опис посла: стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем 
седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним 
за њихов рад. 
Услови: да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним 
искуством од најмање три године. 
Број извршилаца: 1 
4. Општинско веће 

Опис посла: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 
буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом Општинске управе, поништава 
или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине; подноси тромесечни извештај 
о раду јавних предузећа Скупштине општине, ради даљег извештавања у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа; стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине; 
поставља и разрешава начелника Општинске управе; поставља општинског правобраниоца; 
врши и друге послове, у складу са законом. Чланове бира Скупштина општине, а кандидате 
за чланове предлаже кандидат за председника Општине. 
Услови: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан и пословно способан. 
Број извршилаца: 5 
 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
5. Интерни ревизор 

Опис послова: Помаже у идентификовању и процени ризичних области и  даје допринос 
при изради годишњег плана ревизије; спроводи ревизорске процедуре, укључујући 
идентификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа 
доказа, и документовање процеса и процедура субјекта ревизије, обавља разговоре, прегледа 
документацију, сачињава сажетке и израђује радне папире; идентификује, обрађује и 
документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је 
ревидирао; саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија и 
консултантских ангажмана, руководиоцу субјекта ревизије, путем писаних или усмених 
извештаја; развијање и одржавање добрих односа са руководиоцима, запосленима и 
интерним ревизорима путем индивидуалних контаката и групних састанак; стални 
професионални развој, укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава; обавља 
друге послове које му додели Председник општине. Одговара Председнику општине за 
благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 



Број 32.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2021.                            Страна 7. 

 

година радног искуства у струци, од чега најмање три године радног искуства на пословима 
ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским 
пословима, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору,  познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 

 
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

6. Општински правобранилац 

Опис послова: руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред послова и 
задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа; одлучује о 
правима и дужностима државних службеника и намештеника; одговара за свој рад и рад 
Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу; предузима правне радње и 
користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 
заштите имовинских права и интереса општине, њихових органа и организација и других 
правних лица чије се финансирање врши из буџета општине или из других средстава 
општине; по захтеву, заступа и друга правна лица чији је оснивач општина у погледу 
њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица није у супротности са 
функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради споразумног решавања 
спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези закључивања правних 
послова имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и 
другим лицима, на њихов захтев; за свој рад и рад Правобранилаштва непосредно је 
одговоран Скупштини општине и Општинском већу. 
   
Услови: стечено високо образовање правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање три година 
радног искуства у струци после положеног правосудног испита. 
Број извршилаца: 1 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

7. Начелник Општинске управе 

Опис посла: руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире 
рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и 
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу 
организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са 
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и 
Председника општине. Одговара Општинском већу и Председнику општине за благовремено 
и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office  пакет и 
интернет). 
Број извршилаца: 1 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ 
 

8. Руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну-пореску администрацију 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одељењу; припрема нацрт одлуке о буџету, 
ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну; руководи пословима из области 
планирања, утврђивања, контроле и наплате прихода; учествује у анализи предлога 
финансијских планова буџетских корисника, врши мониторинг и евалуацију финансијских 
планова по програмској методологији; обавештава буџетске кориснике о одобреним 
расположивим апропријацијама; припрема акта за промену (преусмеравање) апропријације и 
коришћење буџетске резерве; учествује у изради квота и разматра захтев за измену квоте и 
приговоре на одобрене квоте; предлаже привремену обуставу извршења за буџетске 
кориснике који не поштују одобрене квоте и друге прописане норме; разматра предлог и 
доноси план извршења буџета и одлучује о захтеву за измену плана; разматра захтеве за 
преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер средстава; координира извршавање 
буџета; одобрава контролисане захтеве за плаћање и трансфер средстава; оверава дневник и 
главну књигу; врши интерну контролу рачуноводствених исправа и предузима остале 
контролне поступке и процедуре; сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне 
извештаје Општинском већу; одобрава обрачун ревалоризације за откуп станова и одобрени 
зајам; управља преговорима о задуживању; одговоран је за рачуноводство зајмова и дугова; 
врши пласирање слободних новчаних средстава и обавештава о томе Управу за трезор; 
отвара подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебне 
наменске динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и 
другим субјектима; ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; 
извештава о коришћењу средстава; води списак буџетских корисника; обавља послове 
примене и контроле цена услуга јавних предузећа и установа; прати спровођење програма 
јавних предузећа и установа; припрема и одобрава извештаје за надлежна министарства и 
органе општине; организује припремне радње за спровођење пописа; врши израду 
консолидованог завршног рачуна и сравњење пословних књига са добављачима, буџетским 
корисницима и Управом за трезор; учествује у припреми аката већег степена сложености за 
потребе органа општине; организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у 
поступку припреме нацрта аката и одлука из надлежности Одељења; прати спровођење 
општинских одлука из области финансија и покреће иницијативе за измену прописа и аката 
Скупштине општине; доноси правилнике, упутства и друга акта којима се детаљније уређује 
поступање запослених у Одељењу; управља рачуноводственим информационим системом; 
одговоран је за чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских 
извештаја и присуствује уништењу истих којима је прошао прописани рок чувања; утврђује 
предлог захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто 
текућих прихода; одобрава потписом по потреби решења и друга акта које Одељење доноси 
у управном поступку; стара се о ажурирању пореске базе и свеобухватности пореских 
обвезника; преузимању података од других органа, организација, установа и нивоа власти; 
стара се о благовременом утврђивању пореских обавеза; координира, организује и 
контролише редовност канцеларијске и теренске контроле; предузима мере ради наплате 
пореског дуга; израђује, проверава и врши обједињавање локалних пореских извештаја; 
одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског дуга до одређеног износа; одобрава локална 
пореска управна акта; стара се о ажурности локалног пореског књиговодства и евиденција; 
пружа стручну помоћ пореским обвезницима; издаје налоге за теренску контролу. Доноси и 
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потписује акте по посебном овлашћењу Начелника.  Оцењује рад запослених. Обавља и 
остале послове по налогу Начелника. Одговара Начелнику за благовремено и квалитетно 
обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање економске науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  
Број извршилаца: 1 
 
9. Аналитичар буџета 

Опис посла: обавља студијско-аналитичке послове; врши пројекције прихода, примања, 
расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета општине; 
припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз 
поштовање јединствене буџетске класификације; припрема нацрт Упутства за припрему 
буџета; примењује стратегију развоја општине и плана капиталних инвестиција; даје 
смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских планова; 
анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством; даје 
мишљшење о усаглашености обимом средстава (лимитима) из упутства за прирему буџета; 
оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја општине, 
планом капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим плановима; 
предлаже износе апропријација; учествује у припреми нацрта одлука које се односе на 
локалне јавне приходе, аката већег степена сложености за потребе органа општине; 
припрема и учествује у процесу укључења јавности у буџетски процес; припрема нацрте 
обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља одобрена обавештења 
буџетским корисницима; припрема акте за промену апропријација у току године; предлаже 
привремену обуставу извршења буџета и припрема нацрт одговарајућег акта; припрема 
нацрт предлога за доношење решења о коришћењу буџетске резерве; координира процес 
финансијског планирања; израђује нацрт мишљења (процену) о томе да ли предложени акти 
повећавају или смањују буџетске приходе или расходе (финансијски ефекти), које је 
обавезни саставни део аката које усваја Скупштина општине; припрема нацрт извештај о 
оствареним приходима и примањима; учествује у припреми предлога квота и разматра 
захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте; разматра предлоге планова извршења 
буџета директних и индиректних буџетских корисника и у сарадњи са пословима трезора 
припрема нацрт Плана извршења буџета; евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши 
интерне контролне поступке у виду превентивне контоле при планирању, као и контролне 
поступке у остварењу прихода и примања и контролу наменског трошења буџетских 
средстава; води регистар и контролише захтеве за преузимање обавеза; учествује у 
одржавању финансијског информационог система; учествује у усклађивању финансијских и 
планова јавних набавки; усклађује финансијске планове директних и индиректних буџетских 
корисника; даје препоруке корисницима у вези буџета; врши дугорочне пројекције и 
симулације јавног дуга; припрема предлоге фискалних политика; планира и прати 
реализацију подстицаја, јавних инвестиција из буџета и донација; израчунава и прати 
индикаторе финансијске стабилности општине; припрема предлоге мера за фискалну 
одрживост буџета и остваривања уштеда и рационализације расхода и издатака; учествује у 
мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката; 
учествује у евалуацији остварења програмских циљева. Обавља и остале послове по налогу 
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Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за 
благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области економије на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
10.  Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне 

Опис посла: води регистар запослених; врши контролу исправности документације; 
припрема потребну документацију и врши обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина и 
других личних примања; израђује платне спискове и води евиденцију исплаћених зарада; 
саставља и подноси извештаје о исплаћеним зарадама и статистичке извештаје и остале 
обрасце који се односе на зараде; врши обрачун и обуставу кредита, јемстава и других 
обустава за запослене и води евиденције обустава и јемстава; издаје потврде о зарадама; 
припрема обрасце  М4 и доставља надлежном органу;  води евиденцију и обрачун путних 
налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других 
готовинских плаћања мањих новчаних износа; води дневник и аналитику благајне и 
саставља благајничке извештаје; врши уплату наплаћених локалних административних такси 
и других локалних јавних прихода на прописане рачуне; води помоћне књиге основних 
средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; води материјално - финансијско 
књиговодство и врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у вези 
са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; врши квартално и годишње 
усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; учествује у изради 
завршног рачуна; води евиденцију уговора о закупу и врши фактурисање закупа и других 
услуга које врши општинска управа; врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун 
амортизације и ревалоризације основних средстава;  води задужење и раздужење корисника 
по реверсима и евиденцију ХТЗ опреме; врши усклађивање стања имовине са стварним 
стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис основних 
средстава. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара 
Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и 
задатака из делокруга свог рада. 
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназије положен 
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
11.  Главни контиста главне књиге трезора 

 
Опис посла: обавља послове уноса буџета (одобрених апропријација) и промена 
апропријација у рачуноводствени програм; врши пријем и контролу књиговодствених 
исправа, припрема документацију за књижење и контирање налога за директне кориснике; 
ажурно и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским 
класификацијама, врши сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским 
корисницима, добављачима и Управом за трезор, врши сравњење и усклађивање 
аналитичких евиденција са добављачима и купцима и припрема нацрт ИОС-а; припрема 
финансијски извештај директних корисника; саставља билансе и извештаје, припрема 
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завршни рачун консолидованог рачуна трезора локалне власти; обавља послове 
евидентирање прихода, примања и извршених појединачних расхода и издатака, промена на 
имовини, обавезама и изворима финансирања, евидентирања одобрених измена и 
преусмеравања апропријација; израђује извештаје о оствареним приходима и извршеним 
расходима; спроводи интерне контролне поступке и процедуре; иницира измене интерних 
рачуноводствених аката. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и 
Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно 
обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области економије на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
 
12.  Порески инспектор канцеларијске контроле 

Опис послова: врши припрему годишњег плана контроле водећи рачуна о ефикасности 
наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране 
пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом, односно 
другим прописом података исказаних у пореској пријави и другим актима обвезника 
упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других службених евиденција које 
води локална пореска управа, нарочито проверавајући математичку тачност, формалну 
исправност и потпуност пореске пријаве и других достављених аката; доноси закључак 
којим налаже пореском обвезнику отклањање грешке, односно допуну пријаве или другог 
акта; ажурира базу локалних пореских јавних прихода; врши проверу исправности 
књиговодствених докумената пре књижења, врши унос (књижење) исправних 
књиговодствених докумената, разматра и припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај 
и прекњижавање средстава; врши контролу и спровођење ручних налога; припрема извештај 
у вези пореског књиговодства, учествује у изради пореског завршног рачуна; врши издавање 
пореских уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода; сачињава 
записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли; даје 
обавештења и саветује пореске обвезнике. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца 
Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и 
квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области права, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
13.  Послови утврђивања локалних јавних прихода 

Опис посла: врши пријем, обраду контролу и унос података из пореских пријава; врши 
припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних прихода; припрема 
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порески акт којим се установљава појединачна пореска обавеза и одређује порески обвезник, 
пореска основица и износ пореске обавезе; предузима радње и активности неопходне за 
утврђивање чињеничног стања ради утврђивања локалних јавних прихода; одређује исправе 
и доказе, рок, место и начин доставе на увид и проверу ради утврђивања чињеничног стања; 
обавља увиђај ради утврђивања или разјашњења чињеница од значаја за опорезивање и 
саставља записник о обављеном увиђају са налазима и примедбама пореског обвезника, као 
и разлозима за евенутално одбијање потписивања записника; припрема нацрта пореских 
управних аката; израда пореског решења на основу података из пословних књига и 
евиденција пореског обвезника, чињеничног стања утврђеног у поступку конроле и 
евиденцијама локалне пореске управе; проверава пореску базу пре штампања решења 
локалних јавних прихода; припрема нацрт решења локалних јавних прихода; прати 
достављање пореских решења, води евиденцију о току достављања и стара се о адекватном 
припајању доказа о достави одговарајућем пореском предмету; припрема и доставља 
јавности оглас којим обавештава пореске обвезнике о индексу ревалоризације и дану 
доспећа локалног јавног прихода; припрема привремено пореско решење на основу до тада 
утврђеног чињеничног стања и пореско решење за коначно утврђивање пореза чиме укида 
привремено решење; пружа стручну помоћ пореским обвезницима; израђује  методолошка 
упутстава за утврђивање обавеза по основу локалних јавних прихода; подноси захтеве за 
покретање прекршајног поступка за неподношење пореске пријаве; припрема симулације и 
анализе које служе за израду одлука које доноси Општинско веће и Скупштина општине; 
припрема извештаје о утврђеним локалним јавним приходима. Израђује планове редовне и 
принудне наплате; учествује у припреми методолошког упутства којим се прописују 
процедуре наплате локалних јавних прихода; припрема и шаље опомену о врсти и износу 
локалних јавних прихода доспелих за наплату; предлаже руководиоцу Одељења предмет 
принудне наплате;  доноси решење о принудној наплати; у складу са законом и општим 
актима општине врши увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате; спроводи 
принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним средствима пореског обвезника и 
заради, односно накнади зараде, односно пензији; установљава привремене мере обезбеђења 
пореског потраживања у принудној наплати; припрема аката о прекиду и обустави поступка 
принудне наплате; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и 
захтевима за отпис пореског потраживања по основу застарелости; пријављује потраживања 
по основу јавних прихода у поступку стечаја; даје обавештења и пружа стручну помоћ 
пореским обвезницима. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и 
Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно 
обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области економије на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
14.  Канцеларијски послови у ЛПА 

Опис послова: преузима пошту преко доставне књиге од писарнице; доставља примљене 
предмете, поднеске и другу пошту руководиоцу Одељења на преглед и распоређивање; 
евидентира предмете у интерне доставне књиге и врши уручивање извршиоцима на обраду; 
врши пријем предмета из интерних доставних књига ради архивирања; раздужује окончане 
предмете у јединственој доставној књизи и исте упућује писарници ради архивирања; води 
помоћне евиденције примљених предмета; врши експедицију поште уписивањем у књигу 
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ради доставе, прима и распоређује доставнице; даје обавештења пореским обвезницима о 
стању њихове пореске обавезе и друга обавештења од значаја за испуњење пореске обавезе; 
врши пријем, унос и обраду података из пореских и других пријава; врши пријем, обраду и 
евиденцију захтева за прекњижавање, повраћај и издаје уверења о подацима из пореског 
рачуноводства локалних јавних прихода; проверава исправности књиговодствених 
документа; води јединствено пореско књиговодство; води евиденцију утврђених пореских 
обавеза; књижи уплате пореских обвезника; израђује порески завршни рачун; припрема 
информације и извештаје за потребе локалне самоуправе и надлежних републичких органа; 
обавља и друге административно-техничке послове за потребе Одељења. Обавља и остале 
послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и 
Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга 
свог рада. 
Услови: стечено средње образовање друштвеног или економског смера у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

15. Руководилац одељења за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности 
и скупштинске послове 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављaњу послова у Одељењу; прати и анализира стање у областима из 
делокруга Одељења и предлаже и планира мере за унапређење стања; стара се о примени 
закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из делокруга Одељења; прати 
рад саветодавних и радних тела из области друштвене делатности, установа чији је оснивач 
ЈЛС, спровођење пројеката из ових области, као и развоја интерсекторских услуга; 
координира рад на припреми  израде нацрта, односно предлога општих и других аката из 
делокруга Одељења; обједињава и припрема предлоге финансијских планова у поступку 
доношења одлуке о буџету и прати њено извршење; учествује у припреми плана јавних 
набавки; решава у првостепеном управном поступку високог нивоа сложености управне 
предмете из делокруга Одељења, учествује у својству известиоца на седницама органа 
општине; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о 
раду органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и одобрава објављивање 
информација од јавног значаја из области друштвених делатности; припрема анализе, 
информације и извештаје из делокруга Одељења. Оцењује рад запослeних. Доноси и 
потписује акте по посебном овлашћењу Начелника. Обавља и остале послове по налогу 
Начелника. Одговара Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и 
задатака из делокруга свог рада. 
 
Услови: стечено високо образовање правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).  
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Број извршилаца: 1 
 
16. Послови збрињавања избеглих и расељених лица, послови ажурирања бирачких 

спискова, исплате корисницима борачко-инвалидских примања и координатор за 
ромска питања 

Опис посла: евидентирање, прикупљање података, утврђивање статуса и положаја избеглих 
и прогнаних лица; пружа подршку у спровођењу послова збрињавања и организовања 
смештаја избеглица; учествује  у  активностима обезбеђивања повратка у ранија 
пребивалишта избеглих и прогнаних лица; пружа подршку у припреми предлога програма 
социјалне заштите социјално угрожених лица; пружа подршку у изради социјалне карте у 
сарадњи са Центром за социјални рад; сарађује са Комесаријатом за избеглице Републике 
Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, у циљу прикупљања или 
размене информација; обавља административне и техничке послове припреме, обраде и 
уноса података у систем за АОП ради ажурирања јединственог бирачког списка; обавља 
послове у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци 
грешке у бази бирачког списка у делу јединственог бирачког списка и у посебном бирачком 
списку националних мањина по службеној дужности или на захтев странака - до закључења 
бирачког списка; издаје извод из бирачког списка и обавештења за потребе личног 
изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; издаје уверења о упису 
у посебан бирачки списак националних мањина, сачињава одговарајуће информације и 
извештаје. Обавља административне и техничке послове припреме, обраде и уноса података 
у систем за АОП ради ажурирања јединственог бирачког списка; обавља послове у вези са 
спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког 
списка по службеној дужности или на захтев странака - до закључења бирачког списка; 
издаје извод из бирачког списка и обавештења за потребе личног изјашњавања грађана; 
издаје уверења о изборном и бирачком праву; сачињава одговарајуће информације и 
извештаје; врши требовање средстава за исплату корисника борачко-инвалидске заштите и 
на основу упутства Министарства врши обрачун и исплату новчаних примања по решењу 
корисницима борачко-инвалидске заштите; доставља месечне извештаје о исплати 
Покрајинском секретаријату; врши исплату рефундације дела путног трошка за студенте 
путнике из средстава Покрајинског буџета; доставља кварталне извештаје о исплати путних 
трошкова Покрајинском секретаријату; пружа стручну подршку у развоју и спровођењу 
постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са 
националним и локалним стратешким оквиром; припрема делове елабората, студија, 
програма, планова, пројеката и процене у одговарајућој области, као и пројектне задатке за 
одговарајућу област; прикупља податке и врши мање сложене анализе података у циљу 
праћења стања у релевантној области; пружа стручну подршку приликом одређивања 
приоритета у изради годишњих и вишегодишњих планова који се односе на унапређење 
положаја Рома; поспешује секторску и међусекторску сарадњу организовањем 
координационих састанака у вези са планирањем и спровођењем мера укључивања Рома и 
Ромкиња са представницима локалне самоуправе и другим релевантним актерима; 
организује радионице и састанке на којима се дефинишу питања, проблеми или потребе и 
договарају иницијативе и акције или учествује у њима; успоставља сарадњу и комуникацију 
и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома 
и Ромкиња на локалном нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне 
заштите; организује и спроводи посете ромским насељима на територији општине; обавља 
послове прикупљања и анализе података о социоекономским потребама локалне ромске 
заједнице као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са 
инклузијом Рома и Ромкиња (демографски подаци, социјални статус, подаци везани за 
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запошљавање, социјалну заштиту, и др.); прати остваривање акционог плана и одобрених 
пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња; припрема материјале за седнице 
Комисије за праћење и имплементацију Декаде Рома; припрема материјале и води записнике 
за седнице радних тела из надлежности радног места, као и информативне материјале у вези 
са инклузијом Рома. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. 
Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих 
послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено средње образовање друштвеног, информатичког или економског смера у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, пет година радног искуства,  
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) 

Број извршилаца: 1 
 
17. Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту, припреме планирања 

за одбрану Општине Мали Иђош, цивилну заштиту, координатора за ванредне 
ситуације и координатор савета за здравље и интерресорне комисије 

Опис послова: води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте 
везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду 
података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за 
остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе 
података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски 
пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; 
oбавља послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних 
инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године; прати 
њихову реализацију и финансирање; обавља послове везане за решење о категоријама особа 
са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним 
паркиралиштима. Води одговарајуће евиденције о оствареним правима из области борачко 
инвалидске заштите; ради на пословима извршења одлуке о буџету; обавља послове везане 
за обраду, праћење и евидентирање примања из републичког Трезора из области борачко 
инвалидске заштите; припрема податке и информације од значаја за управни поступак; 
обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; 
спроводи решења о правима војних (личних и породичних) инвалида, цивилних инвалида 
рата, корисника месечног новчаног примања, борачког додатка и материјалног обезбеђења, 
прати примања и расходе; спроводи првостепени поступак везан за решења о категоријама 
особа са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг места на јавним 
паркиралиштима; даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о 
примљеним, обрађеним и експедованим предметима. Израђује  планску документацију у циљу 
организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода која  
обухвата превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава 
њихово дејство, мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних 
непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица; предлаже организацију 
цивилне заштите; предлаже услове за успостављање интегрисаног  система заштите и спасавања 
у циљу обједињавања свих  превентивних и оперативних мера заштите  живота и имовине 
грађана и ефикаснијег ангажовања свих расположивих ресурса у случају  катастрофе изазване 
природном или људском делатношћу;  припрема планове за одбрану и остваривање одрамбених 
интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине. Обавља послове 
координатора Савета за здравље и интерресорне комисије за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику. Обавља и остале 
послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и 



Страна 16.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 32. 

 

Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга 
свог рада. 
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из области права, 
економије или друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године положен 
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).  
Број извршилаца: 1 
 
18.  Дактилограф - оператер 

Опис посла: уноси податке за потребе аутоматске обраде у оквиру утврђених процедура; 
врши дактилографску припрему материјала и текстова; учествује у архивирању предмета; 
води књигу требовања и по потреби путних налога; успоставља телефонске везе преко 
централе; врши вођење, израду, чување и архивирање записника на седницама наведених органа и њихових 
радних тела; врши достављање општих и појединачних аката Председника општине, Скупштине општине, 
Општинског већа и Општинске управе заинтересованим органима, организацијама и лицима; прима захтеве, 
обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у докуменат који садржи тражену 
информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин; обезбеђује податке прописане законом и 
учествује у изради информатора; доставља опште и појединачне акте Скупштине општине (Одлуке, Решења, 
Закључке и др.) заинтересованим органима, организацијама и лицима; припрема спискове о присутности 
чланова радних тела за исплату накнада и путних трошкова након одржаних седница; превођење и лекторисање 
материјала за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и њихових радних тела; 
саставља Службени лист општине Мали Иђош, чува материјале у датотекама; попуњава обрасце; врши 
уношење (куцање) материјала приликом спровођења акција и ванредних послова у општини (избори, попис 
становништва и др.), врши прирему материјала и води записник на седницама Скупштине општине и 
Општинског већа, као и њихових радних тела. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца 
Одељења, Начелника и Секретара СО. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за 
благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање са 
стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I или II степена стручне спреме, 
најмање шест месеци радног искуства, знање језика која су у службеној употреби у Општини 
Мали Иђош, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
19. Инжењер система и мреже 

Опис посла: администрира и обезбеђује функционално стање базе података; анализира и 
дефинише додатне захтеве у односу на уведени информатички систем; обавља разне 
конверзије података и у случају потребе експортовања и импортовања база или 
функционалних делова база података; администрира сервере и радне станице у рачунарској 
мрежи; стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и комуникација; 
обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању информатичке 
мреже у органима општине. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и 
Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно 
обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области електротехничког и рачунарског 
инжењерства или економских или рачунарских наука на  основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 



Број 32.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2021.                            Страна 17. 

 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
20.  Програмер и ИТ администратор 

Опис посла: ствара услове и омогућава повезивање са базом података јединственог 
информационог система; стара се о благовременом и ажурном уносу података; обавља 
послове дијагностичара у случајевима техничких кварова рачунара и рачунарске опреме; 
пружа стручну помоћ корисницима; обавља обуку за кориснике; припрема анализе, 
извештаје и информације у области рада јединственог информационог система; учествује у 
изради информатичких подсистема на бази усвојених планова развоја; програмира 
апликативна решења у објектно-оријентисаним програмским језицима; ради на примени 
новоуведених информатичких модула и пружање потребне подршке непосредним 
корисницима; стара се о обезбеђивању функционалног стања информационих подсистема; 
прикупља и управља подацима из пописа и уписа имовине општине; обезбеђује заштиту и 
интегритет података из области Икт и стара се о уредности документације; анализира и 
дефинише додатне захтеве у односу на уведена решења система; обавља стручне послове 
праћења рада, стања и одржавања Икт-а и отклањања могућих грешака у функционисању 
програма; даје стручна упутства, врши анализе, упите и коментарише добијене резултате; 
предлаже мере за побољшање и унапређење Икт-а. Обавља и остале послове по налогу 
Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за 
благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области информатике, електротехничког и 
рачунарског инжењерства или економских или рачунарских наука  на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету;  положен државни стручни испит, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
21.  Послови месне канцеларије и месне заједнице – матичара матичних подручја 

Ловћенац и Фекетић 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем 
смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига и обављањем послова вођења 
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре 
за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у Централни систем за електронску 
обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник 
матичне књиге; решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига; 
издаје извод из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје 
уверења о држављанству; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве. 
По потреби, а на основу посебних овлашћења замењује матичаре других матичних подручја 
на територији општине. Врши овере преписа, потписа и рукописа у складу са законом, даје 
обавештења странкама; обавља административне и техничке послове преузимања службене 
поште са поштанског фаха; евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене 
поште; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште, и врши друге послове, у 
складу са прописима о канцеларијском пословању и израђује извештаје о стању решености 
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предмета управног поступка. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и 
Начелника општинске управе. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику општинске 
управе за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог 
рада. 
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области 
друштвено-хуманистичких наука  у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године,  положен посебан стручни 

испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит, 
најмање три година радног искуства у струци, знање службених језика која су у службеној 
употреби у Општини Мали Иђош, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет 
). 
Број извршилаца: 1 
 
22.  Послови одржавања хигијене 

Опис посла: обавља чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама о којима се 
старају органи општине, чишћење простора око зграде општине, чишћење инвентара и 
опреме, одржавање зеленила у радним просторима и холовима, одржавање чистоће у службеним 
просторијама главне зграде Скупштине општине и помоћних зграда општине, општинских и других органа, 
заједничких просторија, ходницима, санитарним чворовима, кухињи, чишћење прозора тромесечно и врата, 
опреме и инвентара, прање завеса, стара се о откључавању, проветравању и закључавању радних просторија. 
Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника општинске управе. 
Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику општинске управе. 
Услови: стечено основно образовање, са или без радног искуства. 
Број извршилаца: 1 
 
23. Послови одржавања уређаја и инсталација – домар – ложач – портир – ноћни чувар 

Опис посла: стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним 
просторијама органа општине и предузима  мере за њихову поправку; одржава  
канцеларијски простор, салу и заједничке просторије (кречење, поправка санитарних делова 
и слично), као и простор око зграде општине; у грејној сезони ложи у објектима општине, стара се о 
одржавању и исправности котларнице и радијатора у пословним просторијама органа 
општине и предузима  мере за њихову поправку; контролише  уласке и изласке из зграде 
општине; утврђује идентитет лица која улазе у зграду општине; обавештава странке о 
распореду службених просторија и радника; стара се о службеном паркинг простору, 
извршава задатке и послове везане за обезбеђење зграде општине и њених просторија, води евиденцију о 
издатим и враћеним кључевима, онемогућава улазак неовлашећним лицима; врши мање браварске и 
водоисталатерске послове; по потреби врши послове физичког радника. Обавља и остале послове по 
налогу Руководиоца Одељења и Начелника општинске управе. Одговара Руководиоцу 
Одељења и Начелнику општинске управе за благовремено и квалитетно обављање свих 
послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено средње образовање техничког смера у трогодишњем или друштвеног, 
економског или техничког смера у четворогодишњем трајању или стечено специјалистичко 
образовање, најмање шест месеци радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
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24. Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и 
комуналне послове 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављању послова у Одељењу; прати стање у области привреде и локалног 
економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже 
подстицајне мере за њихово унапређење; припрема нацрте закључака и одлука за органе 
општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга Одељења; остварује 
сарадњу са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на 
општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи 
привредни развој општине, као и пословним удружењима и удружењима грађана; 
координира послове везане за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и 
капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре и пружа помоћ Комисији за 
стратешко планирање; остварује сарадњу и координира рад одељења са радом других 
одељења Општинске управе; прати и врши анализу послова везаних за  пољопривреду, 
водопривреду, туризам, као и других послова везаних за привреду, израду буџета и 
билансирање буџетских средстава од значаја за развој привреде. Доноси и потписује акте по 
посебном овлашћењу Начелника. Оцењује рад запослених. Обавља и остале послове по 
налогу Начелника. Одговара Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих 
послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање грађевинарства, економије или пољопривреде на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет), знање енглеског језика. 
Број извршилаца: 1 
 
25.  Комунални инспектор 

Опис посла: врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и 
поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других 
прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и 
даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и 
одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених 
површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање 
електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, 
кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају 
пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних 
површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; 
сарађује са комуналним редарима у одржавању хигијене у општини; припрема решења и стара 
се о њиховом извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и 
предмета са јавних површина. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и 
Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно 
обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области географије, заштите животне средине, 
природно-математичких, друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука 
на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
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академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три година радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
26.  Послови у области пољопривреде и руралног развоја 

Опис посла: прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села  и израђује 
потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; 
учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине и учествује у реализацији активности предвиђених овим 
Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и 
пољопривредног развоја општине; води управни поступак и одлучује по захтевима за 
промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону и учествује у 
поступку комасације пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за 
утврђивање штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног 
пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката којима се одлучује о начину коришћења 
пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у 
акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са 
министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, 
представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним 
организацијама и институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних 
произвођача о питањима од значаја за ову област. Учествује у припреми плана јавних 
набавки и његовом усаглашавању  са финансијским планом односно одбореним 
расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; 
припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор 
најповољније понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде у 
координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке 
када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели 
уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак 
одлуке о покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени 
понуда, извештај о додели уговора и модела уговора понуђача који је изабран; учествује у 
припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском 
кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање 
тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима 
требовања за јавне набавке и упоређује требовање са уговорима и спецификацијама; 
комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; прати извршење јавних 
набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши 
архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све административно-
техничке послове за Комисију. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и 
Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно 
обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада 
Услови: стечено високо образовање из научне области пољопривреде, заштите животне 
средине, природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 
27.  Инспектор за заштиту животне средине 

Опис посла:  врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о 
поступању са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и учествује у изради 
програма Фонда за екологију; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; 
подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за 
привредни преступ;  сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и 
организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане 
евиденције за рад инспекције;  припрема  извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и 
надлежне органе аутономне покрајине и органе Републике; обавља и друге послове утврђене 
законом. Спроводи поступак издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, 
третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине; издаје интегралне 
дозволе оператеру; издаје потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за 
управљање отпадом; води евиденције о издатим дозволама и доставља податаке о издатим 
дозволама Агенцији и министарству; даје мишљења у својству заинтересованог органа на 
захтев министарства и надлежног органа аутономне покрајине у поступку издавања дозвола 
за управљање отпадом; учествује у изради и спровођењу локалног и регионалног плана 
управљања отпадом; припрема нацрт интегрисане дозволе; обавештава органе, организације 
и јавност о поступку издавања интегрисане дозволе; припрема акт о издавању интегрисане 
дозволе, врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној 
дозволи; води регистар издатих интегрисаних дозвола; издаје дозволе за обављање 
делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутерима; издаје дозволе  за 
коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију о издатим дозволама и доставља 
податке о издатим дозволама министарству; учествује у изради програма контроле квалитета 
ваздуха и праћење квалитета ваздуха кроз локалну мрежу мерних станица; доставља податке 
о стању квалитета ваздуха из локалне мреже мерних станица Агенцији; објављује податаке о 
квалитету ваздуха  и презентује података јавности; учествује у изради плана квалитета 
ваздуха; израђује краткорочне акционе планове; издаје дозволе за рад новоизграђеним или 
реконструисаним стационарним изворима загађивања; издаје привремено одобрење за рад; 
издаје дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха  од загађивања; 
обавештава јавност, органе и организације о годишњем квалитету ваздуха; утврђује мере и 
услове заштите од буке, учествује у одређивању акустичних  зона на територији ЈЛС и 
одређује мере забране и ограничења; припрема локални акциони план заштите од буке у 
животној средини и старање о његовом спровођењу; организује спровођење мониторинга 
буке; води управни поступак и припрема решења и друге акте из стамбено-комуналне 
области; води управни поступак и припрема нацрт решења за исељење бесправно усељених 
лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради; води евиденцију скупштина 
станара стамбених заједница на територији локалне самоуправе; издаје уверења о 
образовању скупштине зграде и избору председика. Обавља и остале послове по налогу 
Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за 
благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада 
Услови: стечено високо образовање из научне области заштите животне средине, природно-
математичких или техничко-технолошких наука на  основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
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специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
Број извршилаца: 1 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНЕ 
ОДНОСЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ 

 
28. Руководилац Одељења за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе 

и имовинско-правне односе 

Опис посла: руководи, организује и координира рад Одељења, прати законске прописе из 
надлежности одељења и обезбеђује благовремено, тачно и законито спровођење истих, 
надзире и усмерава рад, даје предлоге за израду нормативних аката из надлежности 
одељења, сачињава анализе, извештаје и информације из делокруга рада одељења, сарађује 
са руководиоцима других одељења, као и са члановима Општинског већа, присуствује 
седницама Општинског већа и Скупштине општине, стара се о правилном распореду 
послова, даје предлоге за покретање дисциплинског поступка против запослених за повреду 
радних обавеза свог одељења. Израђује извештаје и информације за потребе републичких и 
покрајинских органа. Издаје уверења, потврде, решења и остале акте из надлежности 
Одељења. Учествује у изради и реализацији пројеката у области урбанизма, грађевинарства, 
стамбено-комуналних послова и заштите животне средине. Учествује у изради просторног 
плана Општине, као и програма за израду просторног плана општине и прати његово 
спровођење, учествује у припреми предлога одлуке о изради урбанистичког плана и 
програма за израду плана у сарадњи са Комисијом, даје стручна мишљења у изради 
просторног плана општине водећи рачуна о дугорочним циљевима просторног планирања и 
развоја у складу са укупним економским, социјалним, еколошким и културно-историјским 
развојем, прати прописе и изучава стручну литературу из области урбанизма и 
грађевинарства, израђује извештаје и информације за потребе Председника општине, 
Скупштине општине, начелника Општинске управе и републичке и покрајинске органе, 
издаје извод из урбанистичког плана који садржи податке о урбанистичким условима за 
уређење простора утврђеним урбанистичким планом у року прописаним законом, издаје акт 
о урбанистичким условима, на захтев заинтересованог лица, у складу са просторним планом, 
када за изградњу објекта на датом подручју није предвиђена израда урбанистичког плана, у 
року прописаним законом, по претходно прибављеном мишљењу Комисије потврђује да је 
урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, а претходно организује 
јавну презентацију урбанистичког пројекта, образује Комисију за технички пријем, издаје 
уверења, потврде, решења и остале акте из надлежности Одељења, израђује нацрте аката за 
реализацију законских прописа из надлежности одељења. Обавља и остале послове по 
налогу Начелника. Одговара Начелнику за благоворемено и квалитетно обављање свих 
послова и задатака из делокруга свог рада. 
Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
Број извршилаца: 1 
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29. Грађевински инспектор 

Опис посла: даје смернице и упутства за инспекцијски надзор из делокруга рада као и о 
уједначеном поступању инспектора; обавља надзор над законитошћу појединачних аката 
који се доносе у управном поступку; израђује процену ризика и стратешки план 
инспекцијског надзора; сачињава план извршења изречених мера и организује спровођење 
истих; сарађује са другим органима и јавним предузећима из делокруга надлежности; 
припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о 
стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада; врши надзор над применом 
Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих аката, стандарда, техничких 
норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију 
објеката у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; врши надзор над 
извођењем појединих грађевинских радова на тим објектима; контролу грађења објеката на 
прописан начин; припрема решења и налаже мере и стара се за њихово спровођење; 
сачињава записник о уклањању објекта, односно његовог дела који доставља органу 
надлежном за послове катастра непокретности; подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе; сарађује са 
републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у 
циљу ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију; 
припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће надлежне републичке органе; 
прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга. Оцењује рад 
запослених. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. 
Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих 
послова и задатака из делокруга свог рада. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства на  основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).“ 
Број извршилаца: 1 
 
30.  Обједињена процедура – послови контроле техничке документације 

Опис посла: проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање 
локацијских услова, грађевинске дозволе , привремене грађевинске дозволе, решења о 
одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у 
конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља, вршење контроле усклађености 
података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу са издатим локацијским 
условима; контролише усклађеност идејног решења са законом, правилницима и планским 
документом; врши контролу усклађености идејног пројекта са законом, правилником, 
планским документом и локацијским условима уколико су издати; израђује нацрте 
локацијских услова, контролише поднету документацију уз захтев за измену решења о 
грађевинској дозволи и измену локацијских услова; контролише техничке документације 
поднете уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе; учествује у изради анализа, 
информација и извештаја из свог делокруга рада; прибавља препис листа непокретности и 
копије плана од надлежне службе РГЗ, услове за пројектовање и прикључење од имаоца 
јавних овлашћења, податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта и 
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неопходну документацију по службеној дужности; контролише усклађеност изграђених 
темеља са издатом грађевинском дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о завршетку 
израде темеља, прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта; 
остварује сарадњу са јавним предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења; 
контролише Идејно решење код потврђивања Урбанистичког пројекта, идентификације 
катастарских парцела и обухвата граница истих на основу података из катастарских и других 
планова; учествује у поступку потврђивања урбанистичких пројеката; контролише 
усклађеност са законом, планом и подзаконским актима и потврђује пројекте парцелације и 
препарцелације; издаје уверење да се катастарска парцела налази или не налази у границама 
грађевинског реона. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. 
Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих 
послова и задатака из делокруга свог рада. 

Услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или техничко-
технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, знање службених језика који су у службеној употреби у Општини Мали Иђош, 
најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет). 
Број извршилаца: 1 

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
31.  Главни возач моторног возила 

Опис посла: контролише возила и опрему приликом уласка и изласка из гараже; врши 
пријем возила из саобраћаја и издавање возила за саобраћај; издаје гориво, контролише 
путну документацију; контролише спољашњи изглед возила приликом повратка, односно 
изласка возила из гараже; контролише евентуално оштећење возила и информацију о 
пријави штете од стране возача; извештава у случају оштећености возила на предвиђеном 
формулару који доставља Начелнику општинске управе; прави забелешке у путном налогу у 
случају да возило излази са механичким оштећењима која не утичу на безбедност саобраћаја; 
одржава возни парк и врши ситније поправке и замену резервних делова на моторним 
возилима; уговара поправке возила у овлашћеним сервисним радионицама; потписује путни 
налог о техничкој исправности возила.   
управља моторним возилом и превози путнике за потребе кабинета председника општине и 
органа општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о 
употреби моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и 
мазива; води евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и 
гума; отклања мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. Обавља 
послове одржавања, прања и чишћења возила; врши ситније поправке и замене резервних делова на путничким 
возилима; стара се о поправци и сервисирању возила која се врше у овлашћеним радионицама; одговара за 
исправност путничких возила; врши послове око регистрације возила; врши послове око издавања и 
преузимања путних налога и кључева возила по налогу Председника  општине и Начелника Општинске управе; 
обезбеђује и прати утрошак горива за возила Општинске управе; врши достављање писмена односно 
материјала за потребе Општинске управе, Скупштине општине, Председника и заменика председника општине, 
Општинско веће и њихова радна тела правним и физичким лицима, одређеном од стране начелника Одељења; 
уредно враћа доставнице са уручених писмена наредног дана по уручењу. Обавља и остале послове по 
налогу Председника општине, Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Председнику 
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општине за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог 
рада. 
Услови: стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање са 
стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I или II степена стручне спреме, 
најмање једна година радног искуства у струци, возачка дозвола ''Б'' категорије. 
Број извршилаца: 1 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 2. 

Распоређивање извршилаца извршиће се најкасније у року од 15 дана од ступања на снагу 
Правилника. 

Члан 3. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у локалном „Службеном листу 
општине Мали Иђош“. 

 

Члан 4. 

Правилник се примењује од момента проглашења ратног или ванредног стања. 

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош    
Скупштина општине                  Председник Скупштине оптшине 
Број: 06-43-2/2021-02                Иштван Шаркези, с.р.  
Дана: 24.07.2021.  године 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
263. 
 
На основу члана 27. и 29. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 
104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015, 42/2017, 94/2017, 16/2018) и Закључка Општинског већа 
бр: 06-28-14/2021-01 од 21.06.2021.г, Општинско веће дана 27.07.2021.г доноси 
 

ОДЛУКУ  
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали 

Иђош прикупљањем писмених понуда 
и расписује 
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ОГЛАС 
 за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем 

писмених понуда 
 

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
Предмет отуђења је непокретност у јавној својини општне Мали Иђош: 
- 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 по којој се непокретности отуђују износи 1.180,00 евра, с тим што се исплата врши у 
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  
 
Почетна цена од 1.180,00 евра 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.  
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка 
прикупљања писмених понуда. 
Купцу ће се дати дозвола уписа (clausula intabulandi) ради уписа права својине код надлежне 
службе за катастар непокретности тек по исплати у потпуности купопродајне цене. 
Непокретност се отуђује у виђеном стању, баз права купца на накнадну рекламацију. 
 
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем прикупљања писмених понуда. 
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се разматрати. 
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су поднела благовремене и потпуне 
пријаве. 
Пријава мора бити читко попуњена. 
За учешће у поступку отуђења се утврђује депозит у износу од 20 % од почетне цене 
вредности непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
Понуда мора да садржи: 

1. За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања, фотокопију личне карте, а ако је 
лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа. 

2. За правна лица: назив, седиште и број телефона и мора да је потпише овлашћено лице. Уз 
понуду, правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката са 
подацима за то правно лице, које није старије од 30 дана. 

3. Понуђени износ мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из јавног 
огласа ( већи од 1.180,00 евра). 

Уз понуду се доставља: 
1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини од 20% од почетне цене, који се уплаћује на уплатни 

рачун  општине Мали Иђош, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 840-
841151843-84, број модела 97, позив на број 23-219,  

2. Уколико подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора оверити јавни 
бележник. 

3. Фотокопија личне карте за физичка лица 
4. Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се 

може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач. 
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Све потребне информације као и увид у документацију у вези са горе наведеним непокретностима, 
могу се добити у општинској управи Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош, канцеларија бр.21, контакт 
телефон 024/4730-010, локал 120. 
Пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, са потребном документацијом 
назначеном у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Мали Иђош, 
Главна бр. 32, са назнаком:“ Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини општине Мали Иђош“, непосредно преко писарнице или 
поштом, и видном напоменом“ НЕ ОТВАРАТИ“. 
Рок за подношење пријаве са документацијом је 30 дана од дана оглашавања с тим што ће се рок за 
подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мали Иђош“, односно до 27.08.2021.г. у 12,00 часова. 
Благовременима ће се сматрати све пријаве које стигну у општинску управу Мали Иђош до 
неведеног рока. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног 
надметања. 
Трошкови потврде уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу 
произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца. 
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА 
Отварање приспелих понуда на Оглас обавиће се дана  30.08.2021.г у 12:00 часова у Малој 
сали зграде општинске управе општине Мали Иђош, сала број 3, уз обавезно присуствовање 
пријављених на Оглас. 
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна 
уредна и благовремена понуда. 
Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка 
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 30 дана од дана доношења 
Одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити 
исплаћена пре закључења уговора. 
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну 
цену. 
Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не плати купопродајну 
цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од понуде и губи право на повраћај 
депозита. 
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
Учесници поступка прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег 
понуђача имају право на повраћај депозита у року од 5( пет) радних дана од дана отварања 
писмених понуда.  
Овај Оглас објавитиу дневном листу „Дневник”, на огласној табли Општинске управе општине Мали 
Иђош, на интернет страни Општине Мали Иђош и у Службеном листу општине Мали Иђош, с тим 
што ће се рок за подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош               Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.    
Број: 06-44-1/2021-01 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош     
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____________________ . ____________________ 

 
264. 
 
 

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 27.07.2021 године донело је 

 
ОДЛУКУ  

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде  
 Назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних Газдинстава 101 

 
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. 

1. 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.. 

2. Крајњи корисници 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
3. Економска одрживост 

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

4. 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 01.01.2021. године до дана подношења захтева 
- Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа 
јединице локалне самоуправе, закључно са даном објављивања конкурса 
- Подносилац пријаве може конкурисати само у две категорије 
- Подносилац пријаве мора регулисати доспеле обавезе од стране Јавно Комуналног 
Предузећа Мали Иђош, закључно са даном објављивања конкурса. 

5. Специфични критеријуми 
У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви 
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом 
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власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних 
говеда товних раса, или 5-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 3-100 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 
6. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра Назив инвестиције 

 Сектор млеко 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда,  
оваца и коза 

 

101.1.2 Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање,  
складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и  
течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

 

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми,  
укључујући све елементе, материјале и инсталације 

 

101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног  
и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање  
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
 сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење  
течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт  
чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и  
течни стајњак) 

 

101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и  
напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему  
сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 
 екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и ком
косилице; превртачи сена) 
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101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање 
животиња 

101.1.7 Опрема за третман папака 

101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.16 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

 Сектор месо 

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и  
свиња које се користе за производњу меса 

 

101.2.2 Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање 
чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију 
опреме 

101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног 
стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за 
транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни 
стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног 
стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за 
полутечни и течни стајњак) 
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101.2.4 Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и 
производњу прасади за тов 

101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за  
храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за  
припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану  
сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и  
дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; 
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

 

101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање 
животиња 

101.2.7 Опрема за третман папака 

101.2.8 Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези 

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта 
 

101.2.11 
 

Машине за допунску обраду земљишта 
 

101.2.12 
 

Машине за ђубрење земљишта 
 

101.2.13 Машине за сетву 
 

101.2.14 
 

Машине за заштиту биља 
 

101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева 
 

101.2.16 Машине за транспорт 
 

101.2.17 
 

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 
 

101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева 
 

 Сектор воће, грожђе, поврће(укључујући печурке) 
и цвеће 
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101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и 
вишегодишњим засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у 
заштићеном простору 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака 
при производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.9. Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и 
супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен 
диоксидом при производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа 

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након 
резидбе воћних врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 
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101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26. Машине за транспорт 

101.4.27. Набавка остале опреме (ГПС навигација и др) 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

 Сектор остали усеви (житарице, индустријско, 
ароматично и зачинско биље и др.) 

101.5.1 
 

Машине за примарну обраду земљишта 
 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 
 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 
 

101.5.4 Машине за сетву 
 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 
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101.5.8 Машине за транспорт 

101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.) 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

 Сектор пчеларство 

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

 
7. Критеријуми селекције  

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

8. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара) 
који се могу преузети на Писарници Општинске управе Мали Иђош.  
 Конкурс и комплетна документација је објављена и на веб страници 
http://www.maliidos.com Пријава је одштампанa уз овај Конкурс и чини њен саставни део.  
 Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 
пољопривреде општине Мали Иђош, на Писарници Општинске управе Мали Иђош ул. 
Главна 32. сваког радног дана од 8.00 до 13.00 сати. Конкурс је отворен од 01.08.2021. 
године до 16.08.2021. године до 12:00 часова.  
 Неблаговремене пријаве као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 
разматрање.  
 Уз пријаву се подноси и следећа документација:  

1. образац пријаве,  
2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,  
3. извод из регистра пољопривредног газдинства биљна структура и/или сточни фонд 

животиње где се види број пријављених животиња - грла за 2021. годину или 
потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању животиње - 
грла (не старија од месец дана од дана подношења захтева)  

4. фотокопија - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски 
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима 
истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2021. године до дана подношења 
захтева  

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте,  
6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 
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7. Уверење од локалне пореске администрације да су регулисане доспеле пореске 
обавезе, закључно са даном објављивања конкурса  

8. Потврда од Јавно Комуналног Предузећа Мали Иђош да су регулисане доспеле 
обавезе, закључно са даном објављивања конкурса 

9. изјава 
 

9. Интензитет помоћи 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 42.000,00 динара по 
кориснику. Укупан износ конкурса је 1.250.000,00 динара. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош              Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                              Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-44-2/2021-01 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   

 
____________________ . ____________________ 

 
265. 
На основу члана 61 става 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Ребублике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021.годину („Сл.лист 

општине Мали Иђош“ број  55/2020, 12/2021 и 24/2021) Општинско веће на седници одржаној дана 27.07.2021. 

године  доноси 

РЕШЕЊE  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

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

општине Мали Иђош за 2021.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број  55/2020,  12/2021 и 24/2021) у 

висини од 180.000,00 динара распоређују се на следећу отворену апропријацију због недовољно 

предвиђених средстава у Одлуци: 
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Ош АДИ ЕНДРЕ МАЛИ ИЂОШ 
ПРОГРАМ 9. – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

5    
Активност 0001-Функционисање основних школа 

  

  
91
2 

186 
 

463 01 
Трансфери осталим 
нивоима власти 22.211.000,00 180.000,00 22.391.000,00 

УКУПНО:  22.211.000,00 180.000,00 22.391.000,00 

 

2. О  реализацији  стараће се Оделење за буџет, финансије и ЛПА. 
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3. Решење се обављује у службеном листу Општине Мали Иђош.   
 
        
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош  
Општинско веће                  Председник општинског већа 
Број:06-44-3/2021-01        Марко Лазић, с.р. 
Дана:27.07.2021. године 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
266. 
На основу члана 61 става 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Ребублике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021.годину („Сл.лист 

општине Мали Иђош“ број  55/2020, 12/2021 и 24/2021) Општинско веће на седници одржаној дана 27.07.2021. 

године  доноси 

РЕШЕЊE  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

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

општине Мали Иђош за 2021.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број  55/2020,  12/2021 и 24/2021) 

у висини од 1.500.000,00 динара распоређују се на следећу отворену апропријацију због недовољно 

предвиђених средстава у Одлуци: 
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ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ИЂОШ  

ПРОГРАМ 15. – OПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

5 5.04 160 
 

Активност 0002-Функционисање месних заједница 
  

   
232 

 423
5 

01 Услуге по уговору 3.905.000,00 
1.000.000,0
0 4.905.000,00 

   
235 

 426
1 

01 Материјал 1.160.000,00   500.000,00 1.660.000,00 

УКУПНО:  5.065.000,00 1.500.000,00 6.565.000,00 

 

2. О  реализацији  стараће се Оделење за буџет, финансије и ЛПА. 
3. Решење се обављује у службеном листу Општине Мали Иђош.   
 
 
        
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош  
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Општинско веће                  Председник општинског већа 
Број:06-44-4/2021-01         Марко Лазић, с.р. 
Дана:27.07.2021. године 
Мали Иђош 
       

____________________ . ____________________ 
 
267. 
 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник 
РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Одлуке о буџету општине Мали Иђош 
за 2021. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 55/20) , Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину („Службени лист општине 
Мали Иђош”, бр.12/2021 и 24/2021) и члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени 
гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) Одлуке о о расписивању јавног конкурса за суфинансирање 
проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији 
општине Мали Иђош у 2021. години број 06-23-1/2021-01 од 21.05.2021. године и по 
расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из 
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2021. години број: 06-23-
2/2021-01 од 21.05.2021. године и Предлога Стручне комисије за оцену пројеката и израду 
предлога о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката производње 
медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 
2021. години, Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 27.07.2021. 
године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката 

производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији 
општине Мали Иђош у 2021. години 

 
Члан 1. 

На основу расписаног Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2021. години 
b roj 06-23-2/2021-01 od 21.05.2021. године, а на Предлог Стручне комисије за оцену 
пројеката и израду предлога о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката 
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине 
Мали Иђош у 2021. години, распоређују се средства у укупном износу од 2.500.000,00 
динара следећим подносиоцима пријава: 

Редни 
број 

Издавач медија 
Назив 

пројекта 
Назив медија 

Предложена 
сума за 

суфинансирање 

1. 

Друштво за 
развој околине и 
заједнице „Золд 
Домбок“ 

Информисање 
јавности о раду 
и дешавањима 
локалних 
удружења, 
верских 
заједница и 
локалних 

Фечке - Fecske 200.000,00 
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институција на 
територији 
општине Мали 
Иђош на 
мађарском 
језику 

2. 
Удружење „Со 
Бесед“ 

Јавно 
информисање 
припадника 
мађарске 
националне 
заједнице у 
Малом Иђошу 

Szo-Beszed 200.000,00 

3. 

Фото видео СИ 
студио дигитал 
Срђан Ивановић 
пр Бачка Топола 

Информисање о 
темама општег 
и посебног 
интереса 
грађана Малог 
Иђоша 

MOJABAČKATOPOLA.RS 250.000,00 

4. 
ВТВ д.о.о. 
Суботица 

Мали Иђош – 
живот, људи, 
догађаји 

ТВ Суботица 550.000,00 

5. 
V production 
д.о.о. Суботица  

Мали Иђош 
данас 

ТВ Бачка Врбас 580.000,00 

6. 
УГ Путеви 
природе Нови 
Сад 

Културно 
наслеђе као 
путоказ 

www.vojvodjanski.com 600.000,00 

7. Fondacija 
“Panonija” (TV 
Panon) 

„Информисање 
на мађарском 

језику о 
општини Мали 

Иђош“ 

 
Тв Панон 

 
100.000,00 

8. Предузеће за 
производњу и 

промет 
рачунарске 

опреме Direct 
Link Д.О.О. 

Београд (Стари 
Град) 

 
Еколошки сат 
Мали Иђош 

 
Интернет портал за 
локалну самоуправу Наша 
места/ www.nasamesta.com 

 
20.000,00 

 
Члан 2. 

Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријава са Програма: 13: 
Развој културе и информисања, Програмска активност: 004: Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног информисања, функција 830- услуге емитовања и 
штампања, са конта 423 услуге по уговору, позиција:180 у укупном износу од 2.500.000,00 
динара. 
 

Члан 3. 
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Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком 
прилива средстава у буџет општине Мали Иђош за 2021. годину. 
 

Члан 4. 
Са изабраним подносиоцима пријава ће се закључити уговори о суфинансирању пројеката 
производње медијскох садржаја у области јавног информисања, којим ће се реуглисати 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 5. 
Изабрани подносиоци пријаве дужни су да пројекат реализују до 31.12.2021. године и да у 
року од 30 дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 30.01.2022. године, 
поднесу извештај (финансијски и наративни) на попуњеном и овереном обрасцу (Образац 2) 
који се доставља у штампаном и изворном електронском облику.  
Образац извештаја је објављен на званичној интенет страници Општине Мали Иђош 
www.maliidjos.rs 

Члан 6. 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“, на интернет страници 
Општине Мали Иђош www.maliidjos.rs и доставља сваком учеснику конкурса у електронској 
форми.  

Образложење 
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 
83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021. 
годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 55/20) , Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину („Службени лист општине Мали 
Иђош”, бр.12/2021 и 24/2021) и члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 
16/16 и 8/17) Одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање проjеката 
производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине 
Мали Иђош у 2021. години број 06-23-1/2021-01 од 21.05.2021. године расписан је Конкурсу 
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања 
на територији општине Мали Иђош у 2021. годни број: 06-23-2/2021-01 од 21.05.2021. године 
. 
Конкурс је расписан од 25.05.2021. године до 14.06.2021. године. 
На Конкурс пристигло је 16 пројеката. Од поднетих пројеката 14 пројеката је имало уредну 
документацију, пристигла су благовремено и испуњавале су све услове Конкурса. Два 
пројекта нису имала потпуну документацију. Један учесник пројекта је у датом року (8 дана) 
употпунио своју документацију, а други учесник Конкурса није. 
Стручна комисија за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава по Конкурсу 
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 
на територији oпштине Мали Иђош у 2021. години именована Решењем број: 06-28-3/2021-
01 од 21.06.2021.године, односно Решењем о разрешењу члана Стручна комисија за оцену 
пројеката и израду предлога о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији oпштине 
Мали Иђош у 2021. години број: 06-41-1/2021-01 од 13.07.2021. године и Решењем о 
именовању члана Стручна комисија за оцену пројеката и израду предлога о расподели 
средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања на територији oпштине Мали Иђош у 2021. години број: 06-41-
2/2021-01 од 13.07.2021. године на основу циљева и критеријума наведених у Конкурсу за 
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања 
на територији општине Мали Иђош у 2021. години, а у складу са чланом 22. став 9. 
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Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања, доставила је Општинском већу општине Мали Иђош Предлог о расподели 
средстава са образложењем и предложила да се подрже следеће пријаве – пројекти: 

1. Подносилац пријаве,  Друштво за развој околине и заједнице „Золд Домбок“, 
Братства 30, 24323 Фекетић конкурисао је са предлогом пројекта “Информисање 
јавности о раду и дешавањима локалних удружења, верских заједница и локалних 
институција на територији општине Мали Иђош на мађарском језику “. Укупна 
вредност пројекта је 800.000 динара, од чега су 200.000,00 динара средства 
подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 
Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1.и  2. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес 
у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје висок степен 
утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, постојање идентификованих 
и јасно дефинисаних циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење 
реализације (члан 18. став 1. тачка 2.  алинеја 2 и 3 и тачка 1. алинеја 4 Правилника). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1 Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 
износу од 600.000,00 динара,  већ у износу 200.000,00 динара.  

2. Подносилац пријаве,  Удружење „Со Бесед“, Главна 34, 24321 Мали Иђош 
конкурисао је са предлогом пројекта “Јавно информисање припадника мађарске 
националне заједнице у Малом Иђошу“. Укупна вредност пројекта је 600.000 динара, 
од чега су 150.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 450.000,00 динара 
средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени 
пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са 
критеријума из члана 18. став 1. и  2. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је 
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања 
и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност 
пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, добро 
конципиран план реализације пројектних активности, реална мерљивост резултата и 
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индикатора, искуство подносиоца пријаве и искуство у реализацији сличних 
пројектних садржаја (члан 18. став 1.: тачка 1. алинеја 4  и тачка 2. алинеја 3 
Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1 Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 
износу од 450.000,00 динара,  већ у износу 200.000,00 динара. 

3. Подносилац пријаве, Фото видео СИ Студио дигитал Срђан Ивановић пр Бачка 
Топола, Николе Тесле 14, 24300 Бачка Топола конкурисао је са предлогом пројекта 
“Јавно информисање“. Укупна вредност пројекта је 500.000 динара, од чега су 
100.000,00 динара средства подносиоца пријаве, а 400.000,00 динара средства за која 
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 
1.и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност 
планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 
група као и мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације (члан 18. 
став 1. тачка 2. алинеја 1  и  3 и  тачка 2. алинеја 3  Правинлика). 

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4 алинеја. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном 
износу од 400.000,00 динара,  већ у износу 250.000,00 динара.  

4. Подносилац пријаве, ВТВ доо Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, 24000 Суботица 
конкурисали су са предлогом пројекта „Мали Иђош – живот, људи, догађаји“. Укупна 
вредност пројекта је 1.200.000,00 динара, од чега су 600.000,00  динара средства 
подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са критеријумима из 
члана 18. став 1. и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања, и то: мером у којој је пројектна активност 
подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  
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У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање 
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, односно промовисање 
културно историјског наслеђа, очувања традиције, туризма, спорта, културе, и 
мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 
1. тачка 1. алинеја 4  и тачка 2. алинеја 3 Правилника).    

Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју 
људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном 
информисању грађана, односно подесне су да остваре јавни интерес у области јавног 
информисања дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.  

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1. и 2. Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат  не подржи у захтеваном 
износу од 600.000,00 динара, већ у износу 550.000,00 динара. 

5. Подносилац пријаве, V production д.о.о. Суботица, Арсенија Чарнојевића 3, 24000 
Суботица,  конкурисала је са предлогом пројекта „Мали Иђош данас“. Укупна 
вредност пројекта је 1.200.000,00 динара динара, од чега су 600.000,00 динара 
средства подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средстава за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1.и 
2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје постојање 
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, односно промовисање 
културно историјског наслеђа, очувања традиције, туризма, спорта, културе, и 
мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 
1. тачке 1. алинеја 4  и тачка 2. алинеја 3 Правилника).    

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1 Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у траžзеном 
износу од  600.000,00 динара, већ у износу од 580.000,00 динара. 

6. Подносилац пријаве, Удружење грађана Путеви природе Нови Сад, Дожа Ђерђа 
41/9, 21000 Нови Сад, конкурисао је са предлогом пројекта “Културно наслеђе као 
путоказ“. Укупна вредност пројекта је 750.000 динара, од чега су 150.000,00 динара 
средства подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из 
буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом 
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средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 1. и  2. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 
привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје висок степен 
утицаја на квалитет информисања циљне групе, постојањем идентификовианих и 
јасно дефинисаних циљних група,  мерљивост индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта  (члан 18. став 1. тачке 2. алинеја  1, 2 и 3 Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1 Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат подржи у траженом износу 
од 600.000,00 динара.  

7. Подносилац пријаве, Fondacija “Panonija” (TV Panon), Аге Мамузића 9-11, 24000 
Суботица конкурисала је са предлогом пројекта „Информисање на мађарском језику 
о општини Мали Иђош“, укупна вредност пројекта је 863.900,00  динара, од чега су 
463.900,00  динара средства подносиоца пријаве, а 400.000,00 динара средства за која 
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са критеријума из члана 18. став 
1. и  2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања: мером у којој је пројектна активност подобна да 
оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће 
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје новинарско 
истразивачки приступ, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реалазиације 
пројекта, разрађености и изводљивости млана реализације пројекта и висок ниво 
стручнних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају 
предлозеним циљевима и активностима пројектима (члан 18. став 1. тачке 1. алинеја 5, 
тачка 2. алинеја 3 и 4, тачка 3. алинеја 3  Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1 Правилника, прецизности и 
разрађености пројекта који показује усклађеност предлозеног трошка са пројектним 
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активностима, предлог је да се пројекат не подржи у тразеном износу од 400.000,00 
динара, већ у износу од 100.000,00 динара.  

8. Подносилац пријаве, Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме Direct 
Link Д.О.О. Београд (Стари Град), Јеврејска 32, 11000 Београд конкурисала је са 
предлогом пројекта „Еколошки сат Мали Иђош“, укупна вредност пројекта је 
60.000,00  динара, од чега су 30.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 
30.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је 
са критеријума из члана 18. став 1. и 2. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мером у којој је 
пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања 
и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким 
медијским стандардима.  

У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни 
интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје што ће 
методом истразивачког новинарства произвести текстове о екологији и заштити 
зивотне средине како би се унапредило стање зивотне средине и како би јачала 
еколошка свест становника, мерљивост индикатора који омогућавају праћење 
реализације пројекта (члан 18. став 1. тачке 1. алинеја 5, тачка 2. алинеја 3 Правилника).   

Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и 
истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању грађана, што 
у  потпуности одговара намени конкурса и јавном интересу дефинисаним чланом 15. 
Закона о информисању и медијима.   

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 1 Правилника, ценећи буџет и 
оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у тразеном 
износу од 30.000,00 динара, већ у износу од 20.000,00 динара.  

Средства нису одобрена за реализацију следећих пројеката: 
 

Редни 
број 

Издавач медија Назив пројекта Назив медија 

1. 

Агенција за издавање 
новина и веб портала 
„Бачка пресс-
ОКОНАС.ИНФО Врбас“ 

Хроника Малог Иђоша 
Агенција за издавање новина 
и веб портала „Бачка пресс-

ОКОНАС.ИНФО Врбас“ 

2. DVP PRODUKCIJA 
Правовремено у Малом 
Иђошу 

ДНЕВНИК 

3. 
Новосадска ТВ Доо Нови 
Сад 

Слике из Малог Иђоша ВТВ 

4. 
FABRIKA SLOBA DOO 
NOVI SAD 

„Волим Мали Иђош“ VOJVOĐANSKI MAGAZIN 
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5. Импрес доо Упознајте Мали Иђош НАШ ММ радио 

6. Видео креатива тим 

Милан Швељо пр 
производња 
кинематографских дела 
аудио визуелних производа 
и телевизијског програма 

 

„Сачувај природу“ 

 

Тв Суботица 

7. Радиотелевизија Панчево – 
Дунав телевизија 

„Мали Иђош инфо“ Дунав телевизија 

 
1. Подносилац пријаве, Агенција за издавање новина и веб портала „Бачка пресс-

ОКОНАС.ИНФО Врбас“, Маршала Тита 92, 21460 Врбас, конкурисала је са 
предлогом пројекта „ Хроника Малог Иђоша“, укупна вредност пројекта је 675.000,00  
динара, од чега су 135.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 540.000,00 
динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. 
Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је 
са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања веће 
гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. а у којој 
је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 
информисања.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чл. 
18 став 1. тачка 1. алинеја 5, став 1. тачка 2. алинеје 3 и став 1. тачка 1. алинеја 2 
Правилника. Чланови комисије сматрају да у пријави за суфинансирање у области 
јавног информисања нема иновативног елемента. Мерљивост индикатора који 
омогућавају праћење реализације пројекта није на потребном нивоу. Исто тако, 
чланови комисије сматрају да апликант неће бити у могућности да оствари намене 
конкурса. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

2. Подносилац пријаве, DVP PRODUKCIJA, Булевар Ослобођења 81, 21000 Нови 
Сад конкурисала је са предлогом пројекта „Правовремено у Малом Иђошу“, укупна 
вредност пројекта је 768.000,00  динара, од чега су 168.000,00  динара средства 
подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 
Јавног конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: 
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима. 

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са 
чланом 18 став 1. тачка 2. алинеја 4, тачке 4. алинеје 1 и 2. Правилника. Наиме, у 
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пројекту није јасно дефинисана разрађеност и реализација плана пројекта, у односу на 
број медијских садрзаја и износ средстава за који апликант потразује, чланови 
комисије закључује да је буџет предимензиониран. Из наведених разлога, предлог је 
да се пројекат не подржи. 

3. Подносилац пријаве, Новосадска ТВ Доо Нови Сад, Трг Слободе 3., 21000 Нови 
Сад конкурисала је са предлогом пројекта „Слике из Малог Иђоша“, укупна вредност 
пројекта је 1.200.000,00  динара, од чега су 600.000,00  динара средства подносиоца 
пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и 
у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања. У опису пројекта апликант наводи да ће 
период реализације пројекта трајати 5 месеци,а у периоду реализације пројекта, као и 
у плану реализације пројектних активности, наводи да ће реализација пројекта трајати 
6 месеци. Исто тако у буџету се наводи 6 месеци. Из наведених чињеница, чланови 
комисије нису у могућности да на адекватан начин изврше оцењивање пројекта и 
предлажу да се пројекат не подржи. 

4. Подносилац пријаве, FABRIKA SLOBA DOO NOVI SAD, Булевар Ослобођења 
127/VII, 21000 Нови Сад конкурисала је са предлогом пројекта „Волим Мали Иђош“, 
укупна вредност пројекта је 627.000,00  динара, од чега су 127.000,00  динара средства 
подносиоца пријаве, а 500.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета 
јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из 
Јавног конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: 
мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 
стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања. У опису апликант наводи да ће период 
реализације пројекта трајати од јуна до децембра 2021. године, што је 7 месеци, а у 
плану реализације пројектиних активности тврди да ће трајати 9 месеци. Исто тако, у 
пројекту није заступљен иновативни елемент. Из наведених разлога, предлог је да се 
пројекат не подржи. 

5. Подносилац пријаве, Импрес доо, Дунавска 2, 24300 Бачка Топола конкурисала је 
са предлогом пројекта, укупна вредност пројекта је 750.000,00  динара, од чега су 
150.000,00  динара средства подносиоца пријаве, а 600.000,00 динара средства за која 
се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе. Наведени пројекат је у складу са 
наменом средстава из Јавног конкурса и у складу је са  критеријумом из члана 18. 
став 2. Правилника, и то: мером пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чл. 
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18 став 1. тачка 1. алинеја 5, став 1. тачка 2. алинеје 3 и став 1. тачка 1. алинеја 2 
Правилника. Чланови комисије сматрају да у пријави за суфинансирање у области 
јавног информисања нема иновативног елемента. Мерљивост индикатора који 
омогућавају праћење реализације пројекта није на потребном нивоу. Исто тако, 
чланови комисије сматрају да апликант неће бити у могућности да оствари намене 
конкурса. Из наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи. 

6. Подносилац пријаве, Видео креатива тим Милан Швељо пр производња 
кинематографских дела аудио визуелних производа и телевизијског програма, 
Батинска 1, 25000 Сомбор конкурисала је са предлогом пројекта, укупна вредност 
пројекта је 1.200.000,00  динара, од чега су 600.000,00  динара средства подносиоца 
пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и 
у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат, наиме, није  усклађен са чл. 
18 став 1. тачка 4. алинеја 2, став 1.,тачка 2 алинеје 4 Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наиме, у 
пројекту није јасно дефинисана разрађеност и реализација плана пројекта, у односу на 
број медијских садрзаја и износ средстава за који апликант потразује, чланови 
комисије закључује да је буџет предимензиониран. Из наведених разлога, предлог је 
да се пројекат не подржи.  

7. Подносилац пријаве, Радиотелевизија Панчево – Дунав телевизија, Николе 
Ђурковића 1, 26000 Панчево конкурисала је са предлогом пројекта, укупна вредност 
пројекта је 1.200.000,00  динара, од чега су 600.000,00  динара средства подносиоца 
пријаве, а 600.000,00 динара средства за која се аплицира из буџета јединице локалне 
самоуправе. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и 
у складу је са  критеријумом из члана 18. став 2. Правилника, и то: мером пружања 
веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.  

Међутим, пројекат у целости не испуњава критеријум из члана 18. став. 1. 
Правилника: мере у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари 
јавни интерес у области јавног информисања.Чланови комисије сматрају да у 
пројекту нису заступљени иновативни елементи. Такође, период реализације пројекта 
није у складу са планом реализације пројектих активности. Тако да, чланови комисије 
нису у могућности да на правилан и исправан начин вреднују пројекат. Пројекат, 
наиме, није  усклађен са чланом 18 став 1. тачка 1. алинеја 5  Правилника. Из 
наведених разлога, предлог је да се пројекат не подржи.  

Разматрајући предлог Комисије и разлоге који су неведени зза сваки пројекат који је 
подржан, односно за сваки пројекат који се не подржава, сматра се да је Комисија правилно 
применила критеријуме за доделу средстава. 
Општнско веће је у складу са наведеним и са чланом 24. став 1. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласни РС“ број 16/16 и 8/17) у целости прихватио предлог Комисије донео 
Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање проjеката 
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производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине 
Мали Иђош у 2021. години. 
На основу наведеног донето је Решење као у диспозитиву. 
 
Упуство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба 
већ се може тужбом покрениту управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана 
од дана достављања решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске 
таксе у износу од 390,00 динара. 
 
Решење доставити: 

1. Учесницима Конкурса 
2. Књиговодству 
3. Архиви 

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош 
Општинско веће      Председник Општинског већа 
Број: 06-44-5/2021-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. године 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
268. 
 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

На основу Извештаја грађевинског инспектора општинске управе Општине Мали 
Иђош  од 17.06.2021. године, а поводом молбе Хајрулахи Фазлије, одбија се молба Хајрулахи 
Фазлије из Малог Иђош од 19.05.2021. године. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош 
Општинско веће      Председник Општинског већа 
Број:06-44-6/2021-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. годинеж 
Мали Иђош 
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____________________ . ____________________ 
 
269. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

На основу Извештаја грађевинског инспектора општинске управе Општине Мали 
Иђош  од 17.06.2021. године, а поводом молбе Гаши Туше, одбија се молба Гаши Туше из 
Малог Иђош од 20.05.2021. године. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош 
Општинско веће      Председник Општинског већа 
Број:06-44-7/2021-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. годинеж 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
270. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

 Усваја се молба Aнико Пастор из Фекетића од дана 15.06.2021. године за финансијску 
помоћ у лечењу детета и одобрава се исплата износа од 50.000,00 РСД на терет буџета 
општине Мали Иђош  и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање. 
 

Члан 2. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-8/2021-01 
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Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
271. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

 Усваја се молба Роберта Бачија из Фекетића од дана 28.06.2021. године за 
финансијску помоћ у лечењу и одобрава се исплата износа од 50.000,00 РСД на терет буџета 
општине Мали Иђош  и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање. 
 

Члан 2. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-9/2021-01 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
272. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

 Усваја се молба  Леоне Војчик из Ловћенца од дана 26.07.2021. године за финансијску 
помоћ у лечењу детета и одобрава се исплата износа од 100.000,00 РСД на терет буџета 
општине Мали Иђош  и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање. 
 

Члан 2. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
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Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-10/2021-01 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
273. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће  oпштине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се молба Илоне Тот из Малог Иђоша од 15.07.2021. године за санирање штете 
проузрокованих пожаром у износу од 250.000,00 динара у грађевинском материјалу и 
доставља се предмет Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Мали Иђош за даље решавање.  

 
Члан 2. 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-44-11/2021-01                 Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   
 
 

____________________ . ____________________ 
 
274. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће  oпштине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 
  

Члан 1. 
Поводом  молбе Ане Пароци и Мирјана Исакова из Фекетића од 22.06.2021. године 

подносиоци молбе се обавештавају да је Министарство за бригу о селу расписао Конкурс за 
доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији 
Републике Србије за 2021. годину у којој могу узети учешће уз стручну помоћ општинске 
управе Општине Мали Иђош 

 
Члан 2. 
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Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-44-12/2021-01                 Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
275. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће на седници одржаној дана 
27.07.2021. године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Усваја се молба Културног центра „Цар Душан Силни“ из Фекетића од 14.07.2021. 
године и одобрава се исплата у износу од 40.000,00 динара за покривање трошкова путовања 
чланова културног центра на манифестацију „Голијски сусрети“ која ће се одржавати у 
Градачкој бањи. 

 
Члан 2. 

Задужује се Одељење за буџет, финансије и локлану пореску администрацију за даљу 
реализацију Закључка. 

 
Члан 3. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош 
Општинско веће      Председник Општинског већа 
Број:06-44-13/2021-01      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. годинеж 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
276. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће  oпштине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 27.07.2021. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  
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Члан 1. 
Поводом  молбе Гојка Вукчевића, Иде Канчар и Марка Стојановића од 22.07.2021. 

године задужује се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију да 
уколико постоје законске могућности уз поштовање законских одредаба изврши корекција 
примања горе наведених лица до висине минималне зараде на нивоу Републике Србије. 

 
Члан 2. 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-44-14/2021-01                 Марко Лазић, с.р. 
Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
277. 

 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) и члана 7. став 7. Правилника о начину, мерилима и 
критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се 
финансирају/суфинансирају из буџета Општине  Мали Иђош  („Службени лист Општине 
Мали Иђош“, број 3/2017) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
27.07.2021. године доноси 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за 
финансирање или суфинансирање програма/пројеката у области културе на територији 
општине Мали Иђош  и одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање или 
суфинансирање програма/пројеката или редовне делатности из области културе у 2021. 
години за: 
1. Друштво српско-руског 

пријатељства „Тихи Дон“ из 
Ловћенца 

Редовна делатност 60.000,00 рсд 

 
Члан 2. 

Налогодавац за извршење буџета  је председник општине Мали Иђош. 
 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-44-15/2021-01 
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Дана: 27.07.2021. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________





 

 

С   А  Д  Р  Ж  А  Ј 
T  A  R  T  A  L  O  M 
S   A   D   R   Ž   A   J 

______________________________________________________________________________ 
Број   Назив                                 Страна 
Szám                                Megnevezés                          Oldal 
Broj   Naziv                                 Strana 
 
261. ............................................................................................................................................................................................................................... 2 
РЕШЕЊЕ ..................................................................................................................................................................................................................... 2 
УСПОСТАВЉА СЕ ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ У КОРИСТ САЊЕ БУГАРСКИ .................................................................................................. 2 
262. ............................................................................................................................................................................................................................... 3 
П Р А В И Л Н И К ...................................................................................................................................................................................................... 4 
О ................................................................................................................................................................................................................................... 4 
РАТНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА .......................................................................................................... 4 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ........................................................................................................................................................................................ 4 
263. ............................................................................................................................................................................................................................. 25 
ОДЛУКA .................................................................................................................................................................................................................... 25 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ........................................................................................................................................................... 25 
ОГЛАС ....................................................................................................................................................................................................................... 26 
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ......... 26 
264. ............................................................................................................................................................................................................................. 28 
ОДЛУКA .................................................................................................................................................................................................................... 28 
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ .................................... 28 
НАЗИВ МЕРЕ: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 101 ..................................................... 28 
265. ............................................................................................................................................................................................................................. 35 
РЕШЕЊE ................................................................................................................................................................................................................... 35 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ............................................................................................................................. 35 
266. ............................................................................................................................................................................................................................. 36 
РЕШЕЊE ................................................................................................................................................................................................................... 36 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ............................................................................................................................. 36 
267. ............................................................................................................................................................................................................................. 37 
РЕШЕЊЕ ................................................................................................................................................................................................................... 37 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ 
САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У 2021. ГОДИНИ ....................... 37 
268. ............................................................................................................................................................................................................................. 48 
ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................................................................................................... 48 
OДБИЈА СЕ МОЛБА ХАЈРУЛАХИ ФАЗЛИЈЕ ИЗ МАЛОГ ИЂОШ ................................................................................................................... 48 
269. ............................................................................................................................................................................................................................. 49 
ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................................................................................................... 49 
OДБИЈА СЕ МОЛБА ГАШИ ТУШЕ ИЗ МАЛОГ ИЂОШ..................................................................................................................................... 49 
270. ............................................................................................................................................................................................................................. 49 
З А К Љ У Ч А К ........................................................................................................................................................................................................ 49 
УСВАЈА СЕ МОЛБА AНИКО ПАСТОР ИЗ ФЕКЕТИЋА. ................................................................................................................................... 49 
271. ............................................................................................................................................................................................................................. 50 
З А К Љ У Ч А К ........................................................................................................................................................................................................ 50 
УСВАЈА СЕ МОЛБА РОБЕРТА БАЧИЈА ИЗ ФЕКЕТИЋА .................................................................................................................................. 50 
272. ............................................................................................................................................................................................................................. 50 
УСВАЈА СЕ МОЛБА  ЛЕОНЕ ВОЈЧИК ИЗ ЛОВЋЕНЦА .................................................................................................................................... 50 
273. ............................................................................................................................................................................................................................. 51 
З А К Љ У Ч А К ........................................................................................................................................................................................................ 51 
УСВАЈА СЕ МОЛБА ИЛОНЕ ТОТ ИЗ МАЛОГ ИЂОША .................................................................................................................................... 51 
274. ............................................................................................................................................................................................................................. 51 
MОЛБA АНЕ ПАРОЦИ И МИРЈАНА ИСАКОВА ИЗ ФЕКЕТИЋА .................................................................................................................... 51 
275. ............................................................................................................................................................................................................................. 52 
ЗАКЉУЧАК ............................................................................................................................................................................................................... 52 
УСВАЈА СЕ МОЛБА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЦАР ДУШАН СИЛНИ“ ИЗ ФЕКЕТИЋА ................................................................................ 52 
276. ............................................................................................................................................................................................................................. 52 
З А К Љ У Ч А К ........................................................................................................................................................................................................ 52 
MОЛБA ГОЈКА ВУКЧЕВИЋА, ИДЕ КАНЧАР И МАРКА СТОЈАНОВИЋА  .................................................................................................... 53 
277. ............................................................................................................................................................................................................................. 53 
З А К Љ У Ч А К ........................................................................................................................................................................................................ 53 
УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ  И ОДОБРАВА 
СЕ ИСПЛАТА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЛИ 
РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2021. ГОДИНИ ЗА: ..................................................................................................... 53 

 
 
 



 

 

_______________________________________________________________________________ 
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. 

_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 


