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2. 

 
На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, 

број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. 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), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. 
годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. бр. 30/2018) дана 25.01.2019. године 
Општинско већe општине Мали Иђош расписује 

 
 

КОНКУРС 
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката из области културе у 2019. години 
 
1. Циљеви доделе средстава  
 

Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање 
програма/пројекта удружења, који доприносе друштвено економском развоју општине 
Мали Иђош. 

Приликом оцене пројеката и доделе средстава ће имати предност пројекти, који су 
усаглашени са усвојеним стратегијама општине Мали Иђош  

 
2. Намена средстава  
 

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације  
програма/пројекта удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања 
делатности (трошкови изнајмљивања просторија, трошкови комуникације, канцеларијски 
материјали, трошкови грејања и електричне енергије) пројектних активности, трошкови 
пројектног тима. 
 
3. Право учешћа на конкурсу 
 

Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији 
општине Мали Иђош и/или чије активности се реализују на територији општине Мали 
Иђош и чије финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош за 2019. 
годину. Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу 
извештавања према општини Мали Иђош на основу додељених средстава. 
 
4. Услови конкурса  
 

На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско 
веће, додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом 
општине за ову намену. Удружење грађана  може учествовати са највише две пријаве у 
току једне буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се 
реализују најкасније до 31. децембра 2019. године. 
 

Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе 
додељениа средства. Извештаја о реализацији пројеката (наративни и финансијски) 
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 15. јануара 2020. 
године. 
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Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и 

испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације 
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају. 

 
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се 

преузети са интернет странице www.maliidjos.rs 
  

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су 
предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину за ту намену. 
 

Пријава на конкурс садржи: 
 
А) ОБАВЕЗНИ ДЕО  

1) Формулар пријаве за учешће на конкурсу  
2) Формулар буџета пројекта  
3) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)  
4) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор  
5) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума 

о сарадњи 
 

6) Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске 
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса 
 
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО  

1) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад 
организације 

2) Препоруке  
 

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у три штампана примерка и 
електронској форми  у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине 
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна 
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – НЕ ОТВАРАТИ 
 

Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија. 
 
6. Објава резултата  

 
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на 

интернет презентацији www.maliidjos.rs Удружења која су предале пријаве на конкурс биће 
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо. 
 

7. Извештавање  
 

У року од 30 дана од завршетка подржаног програма, али најкасније до 15. јануара 
2020. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском потрошењу 
средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског дела. 
Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се приложе 
фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је назначено, 
да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се 
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састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије  рачуна и банковских извода (улаз 
средстава и излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош     Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-1/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
3. 

 
На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских 
удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 
21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош дана 25.01.2019. 
године расписује следећи 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 

области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2019. годину 
 

1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова спортских организација из 
буџета општине Мали Иђош за 2019. годину износи 7.000.000,00 динара у оквиру РАЗДЕЛА 
5. ОПШТИНСКА УПРАВА, Општинска управа ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001, позиција 172. 

 
7.000.000,00 динара 

и предвиђена су програмској класификацији 1301-0001, позиција 172  
-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-  

 
2. На основу права на категоризацију, спортске организације, стичу право 

финансирања из буџета општине Мали Иђош, намењеног за редовне програме финансирања-
дотација, уз услов да испуне прописане критеријуме. 

3. Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у поступку 
категоризације износи: 

 
1. за спортско удружење из олимпијске гране спорта – 100 бодова 
2. за спортско удружење из неолимпијске гране спорта – спортска грана која је 

препозната од МОК-а (члан АРИСФ-а) – 85 бодова. 
 

Максималан број бодова на основу појединих критеријума се утврђује на основу 
члана 6. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016). 

 
4. Основни критеријуми за категоризацију спортских удружења (клубова) у 

такмичарском спорту су: 
 

1. Статус спорта на националном и међународном плану 
2. Традиција спорта у граду/општини 
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3. Ранг такмичења 
4. Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони 
5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења 
6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем 

 
5. Право на финансијска средстава из буџета општине Мали Иђош имају спортска 

удружења (клубови) и организације које доприносе развоју спорта, а чије је седиште на 
подручју општине Мали Иђош, уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене 
Правилником о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016). 
 
6. По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање 
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2019. годину, 
спортске организације, чланови Спортског савеза општине Мали Иђош, подносе пријаву уз 
коју прилажу:  

• образац пријаве I-1 
• копију решења о  упису у регистар, 

• копију чланства у гранском савезу, 

• копију одлуке о лицу за заступање, 
• копију решења о текућем рачуну  и овлашћеним лицима за потписивање 

финансијских докумената 

• доказ да није рачун блокиран  у току конкурисања 
 
Посебни услови: 
 

1. да клуб има осигуран простор за спровођење тренинга и одржавање такмичења. 
Приликом предаје захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ уговор о закупу простора или 
копија власничког листа ако је спортска организација власник објекта, 

2. да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза. Приликом предаје захтева 
за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ завршни билтен лиге, за екипне спортове. За појединачне 
спортове, прилажу се завршни билтени с појединачних такмичења, 

3. да клуб има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту. Приликом предаје захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ уговор о 
професионалном, хонорарном или волонтерском ангажовању као и копија законом 
предвиђене дипломе. 

4. да је клуб члан Спортског савеза општине Мали Иђош, која се доказује писаном изјавом 
заступника клуба уз образац I-1 

5. да је једном у току календарске године одржана скупштина спортског удружења (клуба), која 
се доказује писаном изјавом заступника клуба уз образац I-1 

6. да председник и органи спортског удружења (клуба) имају важеће мандате, која се доказује 
писаном изјавом заступника клуба уз образац I-1 
 

7. Јавни конкурс се објављује дана  25.01. 2019. године на огласној табли Општинске управе општине 
Мали Иђош, у „Службеном листу општине Мали Иђош” и на званичној интернет презентацији  општине Мали 
Иђош. 

8. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

 на адресу Главна бр. 32., 24321 Мали Иђош, поштом или предајом писарници 
Општинске управе општине Мали Иђош. 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: Дејан 
Шољага од 024/730-010 локал 111. 
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Конкурс је отворен од 25.01.2019. године до потрошње средстава који су предвиђени 

Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2019.годину за ту намену. 
9. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 

до 15,00 часова, у згради Општине Мали Иђош, Главна бр.32.,  на пријемном шалтеру 
Општинског услужног центра, односно преузети са званичне web-презентације општине 
Мали Иђош http://www.maliidјos.rs/www.kishegyes.com 

10. Спортска удружења (клубови) могу уложити приговор на извршену 
категоризацију и бодовање у року од 8 дана по пријему решења о категоризацији и бодовању 
Председништву Савеза.  

Уз приговор се доставља документација од значаја за утврђивање евентуалне грешке 
у систему бодовања. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош     Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-2/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   

 
____________________ . ____________________ 

 
4. 

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 
51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања 
права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења 
грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 
21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019.годину („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 30/2018) Општинско веће општине Мали Иђош расписује 

 
 

КОНКУРС 
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада  у 
2019. години 

 
1. Циљеви доделе средстава  
 

Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада који се 
финансирају или суфинансирају из буџета oпштине Мали Иђош а подразумевају програме и 
пројекте у области друштвеног и хуманитарног рада који се односе на : 

- Социјалну заштиту старих лица;  
- Кућну негу и помоћ старим лицима;  
- Здравствену заштита старих лица;  
- Дневни боравак особа са посебним потребама-заштита лица са инвалидитетом. 

 
 

2. Намена средстава  
 

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације 
програма/пројеката удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања 
делатности. Приоритети су трошкови плате и доприноси стручних радника, трошкови 
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електричног снабдевања и комунални трошкови и остали трошкови за редовно 
функционисање уз образложење приликом пријаве на конкурс. 
 
3. Право учешћа на конкурсу 
 
           Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма 
односно пројеката од општег интереса, у области друштвеног и хуманитарног рада 
имају следећи субјекти: 

- Удружења грађана чије седиште се налази на територији опђтине Мали иђош и/или 
чије активности се реализује на територији општине Мали Иђош; 

- Удружења  грађана  која  се  баве  заштитом  и  пружањем  помоћи  грађанима  
који  се  због социјалних или здравствених околности налазе у стању социјалне 
потребе, хуманитарним и друштвеним радом у областима здраствене и социјалне 
заштите старих лица, кућна нега и помоћ старим лицима; 

- Удружења грађана којима је делатност пружање услуге дневни боравак за  младе и 
одрасле са сметњама у развоју, дневни боравак за младе и одрасле са телесним 
инвалидитетом и са интелектуалним тешкоћама; 

Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу извештавања 
према општини Мали Иђош на основу додељених средстава. 
 
4. Услови конкурса  
 

На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије (од јавног интереса у 
области друштвеног и хуманитарног рада), коју именује Општинско веће, додељују се 
једнократна неповратна финансијска средства (у месећним ратама ) предвиђена буџетом 
општине за ову намену. Удружење  може учествовати са највише једне пријаве у току једне 
буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се реализују 
најкасније до 31. децембра 2019. године. 
 

Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе 
додељениа средства. Извештаја о реализацији пројеката (наративни и финансијски) 
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31. јануара 2020. 
године. 
 

Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и 
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације 
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају. 

 
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се 

преузети са интернет странице www.maliidjos.rs 
 

Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављења на интернет страници општине Мали 
Иђош. 
Пријава на конкурс садржи: 
 
А) ОБАВЕЗНИ ДЕО  

8) Формулар пријаве за учешће на конкурсу  
9) Формулар буџета пројекта  
10) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)  
11) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор  
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12) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума 

о сарадњи 
 

13) Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске 
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com  
 

14) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса 
 
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО  

3) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад 
организације 

4) Препоруке  
 

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампанoм примерку и 
електронској форми  у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине 
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна 
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНОГ РАДА“ – НЕ ОТВАРАТИ 
 

Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија. 
 
6. Објава резултата  

 
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на 

интернет презентацији www.maliidjos.rs  Удружења које су предале пријаве на конкурс биће 
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо. 
 

7. Извештавање  
 

У року од 30 дана од завршетка подржаног програма/пројеката, али најкасније до 31. 
јануара 2020. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском 
потрошењу средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског 
дела. Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се 
приложе фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је 
назначено, да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски 
извештај се састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије  рачуна и банковских 
извода (улаз средстава и излаз средстава), који доказују наменско трошење средстава. 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош      
Општинско веће 
Број:  06-1-3/2019-01                                                                    Председник Општинског већа  
Дана: 25.01.2019. године                                                                               Марко Лазић, с.р.  
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
5. 
 
На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 
99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на 
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доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана 
односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и 
на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019.годину („Службени лист општине 
Мали Иђош“ бр. 30/2018). Општинско веће општине Мали Иђош расписује 

 
 

КОНКУРС 
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката удружења у 2019. години 

 
1. Циљеви доделе средстава 
 
Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање програма/пројеката 
удружења, који доприносе друштвено економском развоју општине Мали Иђош. Приликом 
оцене пројеката и доделе средстава ће имати предност пројекти, који су усаглашени са 
усвојеним стратегијама општине Мали Иђош 
 
2. Намена средстава 
 
Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације програма/пројеката 
удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања делатности (трошкови 
изнајмљивања просторија, трошкови комуникације, канцеларијски материјали, трошкови 
грејања и електричне енергије), трошкови пројектног тима. 
 
3. Право учешћа на конкурсу 
 
Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији општине 
Мали Иђош и/или чије активности се реализују на територији општине Мали Иђош и чије 
финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош за 2019. годину. Из 
Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу извештавања према 
општини Мали Иђош на основу додељених средстава. 
 
4. Услови конкурса 
 
На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско веће, 
додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом општине за 
ову намену. Удружење може учествовати са највише две пријаве у току једне буџетске 
године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се реализују најкасније 
до 31. децембра 2019. године. 
 
Удружења грађана, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе 
додељена средства. Извештај о реализацији пројеката (наративни и финансијски) доставити 
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31. децембра 
2019. године. 
 
Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и 
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације 
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају. 
 
Пријаве на конкурс искључиво на предвиђеном формулару може предати, који можете 
преузети на интернет страници www.maliidjos.com.  
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5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
 
Рок за подношење пријаве је од 11. фебруара. до 22. марта 2019. године 14.00 часова. 
 

Пријава на конкурс садржи: 
 

А) ОБАВЕЗНИ ДЕО: 
15) Формулар пријаве за учешће на конкурсу 
16) Формулар буџета пројекта 
17) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР) 
18) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор 
19) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / 

меморандума о сарадњи 
Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске 
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com  

20) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса 
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО 

5) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која 
илуструје рад организације 

6) Препоруке 
 
Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампаном примерку и 
електронској форми  у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине 
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна 
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА – НЕ ОТВАРАТИ 
 
Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија. 

 
6. Објава резултата 

 
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на интернет 
презентацији www.maliidjos.com. Организације које су предале пријаве на конкурс биће 
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо. 
 

7. Извештавање 
 
У року од 15 дана од завршетка подржаног програма, али најкасније до 31. децембра 2019. 
године подржана организација морад да поднесе извештај о наменском потрошењу средстава 
из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског дела. Наративни део 
садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се приложе фотографије са 
програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је назначено, да општина Мали 
Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се састоји од 
спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна и банковских извода (улаз средстава и 
излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава. 
 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош     Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-4/2019-01        Марко Лазић, с.р. 
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Дана:25.01.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
6. 
 
 
Општинско веће Скупштине општине Мали Иђош  на основу  члана 136. Закона о општем 
управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016) и члана 6. тачке 1. и члана 8. тачка 1. 
Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед 
уједа напуштених животиња као и висини накнаде штете (''Службени лист општине Мали 
Иђош'' бр. 27/2016, 7/2017 и 12/2017), дана 25.01.2019. доноси  
 
                                                                           РЕШЕЊЕ 
 
УСВАЈА СЕ захтев Радована Брњеварца из Ловћенца ради обештећења ван спора, ради 
накнаде нематеријалне штете, настале услед уједа пса као основан и предлаже да се са 
оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади штете, тако што му припада 
35.000,00 динара. 
 
                                                                     Образложење 
 
Радован Брњеварац из Ловћенца дана 14.12.2018. године је предао Општини Мали Иђош 
захтев за ради обештећења ван спора, ради накнаде нематеријалне штете, настале услед уједа 
пса, коју је претрпео дана 26.10.2018. године у Ловћенцу. Као доказ је приложио: 

1. Потврда о уједу пса Комуналног инспектора од 14.12.2018., бр: 355-177/2018-05 
2. Извештај Дома здравља“ др. Мартон Шандор“ од 26.10.2018., бр. пр.: 129/2018 
3. Потврда Министарства унутрашњих послова Полицијска управа Суботица- 

Полицијска станица Мали Иђош од 07.11.2018. бр: 230-38730/18 
4. Потврду ветеринара од 29.10.2018. године 

 
Комисија је након разматрања захтева утврдила да је захтев благовремен и основан, и 
предлаже да се уважи захтев оштећеног као основан и да се са истим закључи вансудско 
поравнање на висину од 35.000,00 динара, јер се ради о лакој телесној повреди. 
Члан 8. Правилника предвиђа да се у случају основаности захтева Комисија може 
предложити износ према следећим критеријумима за претрпљени физички бол и страх 
који је настао: 
 
1. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење 

опште животне активности за пунолетна лица- 35.000,00 динара 
2. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење 

опште животне активности за малолетна лица- 60.000,00 динара 
3. као последица тешке телесне повреде које су проузроковале умањење опште животне 

активности- 100.000,00 динара. 
 

На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба пред 
надлежним Управним судом. 
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Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-5/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
7. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 25.01.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

 
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области пољопривреде  

и одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката или редовне делатности из области пољопривреде у 2019. години за: 
 
1. Удружења пољопривредника 

„Газдакер“ 
Фекетић, Братства 30. 

Помоћ и едукација 
пољопривредних 

произвођача 

1.260.000,00 рсд 

2. Клуб произвођача Мали Иђош 
Мали Иђош, Главна 32. 

Помоћ 
пољопривредним 
произвођачима 

1.810.000,00 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 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-6/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
8. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 25.01.2019. године доноси: 
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 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

 
Усваја се молба Чеке Ференца од 16.01.2019. године за санирање штете 

проузрокованих елементарном непогодом у износу од 200.000,00 динара у грађевинском 
материјалу и доставља се предмет Општинској управи општине Мали Иђош за даље 
решавање.  
 

Члан 2. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-7/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
9. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 25.01.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

 
Усваја се Захтев TIPPNET д.о.о. из Суботице за добијање сагласноти за пружање 

телекомуникационих услуга на територији општине Мали Иђош од 18.01.2019. године. 
 

Члан 2. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-8/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
 
10. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 25.01.2019. године доноси: 

 



Страна 14.               Година 2019.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 2. 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

 
Усваја се Захтев Стонотенисерског клуба „Домбош“ из Малог Иђоша за трошкове 

Czech Junior and Cadet Open Катарини Гвозденовић од 16.01.2019. године у износу од 
36.000,00 динара и доставља се предмет Спортском Савезу 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.: 06-1-9/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
11. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 25.01.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

 
Одбија се Захтев Милована Стевовића од 16.01.2019. без правног основа. 

 
Члан 2. 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-1-10/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 25.01.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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2. 
 

A kultúráról szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009, 13/2016  és 30/2016 szám-kiig.), Kishegyes község költségvetéséből 
támogatott/közösen támogatott kulturális programok/projektek kiválasztásának módjáról, 
mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza, (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
3/2017 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 30/2018 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa kiírja a következő 
 
 

PÁLYÁZATOT 
pénzeszközök odaítélésére kulturális programok/projektjek támogatására vagy közös 

támogatására  a 2019. évben 
 
 

1. Eszközözök odaítélésének célja 
  

Az eszközök odaítélésének általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek 
támogatása vagy közös támogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmi-
gazdasági fejlődéséhez. 

A projektek elbírálása és az eszközök odaítélése során előnyben részesülnek azok a 
projektek, melyek összhangban állnak Kishegyes község elfogadott stratégiáival. 

 
2. Az eszközök rendeltetése 
 
Az eszközök az egyesületek programjai/projektjei megvalósításának támogatására vagy közös 
támogatására irányulnak: projekttevékenységek és tevékenység végzésének költségei (helyiség 
bérlete, kommunikációs költségek, irodai eszközök, fűtés- és villanyáram költségek), projekt 
csapat költségei. 
 
3. Pályázaton való részvételi jog 
 

A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község 
területén van, és  /vagy tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg, és amelyek 
finanszírozása NEM előlátott Kishegyes Község 2019. évi költségvetésében. A pályázaton nem 
vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek 
Kishegyes község felé. 
 
4. Pályázati feltételek 
 

A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata 
alapján, egyszeri, vissza nem térítendő pénzeszköz kerül odaítélésre, amely а községi 
költségvetésben e célra előlátott. A polgári egyesület legfeljebb két jelentkezéssel pályázhat az 
adott költségvetési évben. E pályázatból kizárólag olyan projekteket támogatunk, amelyek 
legkésőbb 2019. december 31-ig megvalósulnak. 

 
A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni az odaítélt 

eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló beszámót (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani 
a projekt befejeztétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 15-ig. 
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Kishegyes község fenntartja jogát, hogy szükség szerint további dokumentációt, valamint 

további feltételeket kielégtítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projekt megvalósítása 
ellenőrzésének jogát. A jelentkezési lapokat és a mellékelt dokumentációt a kérelmezőkenk nem 
juttatjuk vissza.  

 
 

A pályázatra való jelentkezési lapokat kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet 
benyújtani, amely letölthető a www.maliidjos.rs internetes oldalról. 

 
A pályázat egész évben nyitott, illetve azon eszközök felhasználásáig, melyek e célra 

előlátottak a 2018. évi községi költségvetéssel. 
 

А pályázatra való jelentkezési lap a következőket tartalmazza: 
 
А) KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Pályázati formanyomtatvány 
2) Projekt költségvetési formanyomtatványa 

3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR) 
4) Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata  
5) Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló szerződés/memorandum 

fénymásolata 
6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n, vagy e-mailen keresztül az  

opstina.maliidos@gmail.com címre 
7) Az adatok hitelességéről és a pályázat feltételeinek elfogadásáról tett nyilatkozat 

 
B) NEM KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb, szervezet munkáját bemutató dokumentáció 

2)  Javaslatok 
 
 

A pályázatra való jelentkezési lapot zárt borítékban, három nyomtatott példányban és 
elektronikus formában kell átadni Kishegyes község iktatójában (ügyfélszolgálat a kishegyesi 
községháza épületében) vagy postai úton elküldeni a Pályázati bizottság részére, Kishegyes 
község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel ESZKÖZÖK 
ODAÍTÁLÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS, 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET Ű EGYESÜLETEK RÉSZÉRE-NEM FELNYITNI  

 
A nyilvános pályázat eljárását a pályázati bizottság folytatja le. 

 
6. Eredményhirdetés 

 
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.maliidjos.rs  

internetes oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton értesítjük. A beadott 
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 
  

7. Tájékoztatás 
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A támogatott program/projekt befejeztét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 
15-ig, a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök célirányos 
felhasználásáról szóló beszámolót. A beszámoló narratív és pénzügyi részből áll. A narratív rész 
tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, amelyhez mellékelni kell a 
programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat, újságcikkeket, stb., ahol megjelölt, 
miszerint a projektet Kishegyes község támogatja illetve közösen támogatják. A pénzügyi 
beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő és 
kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos 
felhasználását. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-1-1/2019-01                                                                                              Marko Lazić, s.k. 
Kelt:2019. január 25-én                                                                                 Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

3. 
 

Kishegyes község sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról 
szóló szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes 
község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 
szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. január 25-én kiírja a következő  

 
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes 
község 2019. évi költségvetéséből  

 
1. Kishegyes község 2019. évi költségvetéséből sportszervezetek költségei támogatására 

szolgáló eszközök teljes összege 7.000.000,00 dinár a következők keretein belül 5. FEJEZET 

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, Községi közigazgatás 14. PROGRAM-SPORT ÉS IFJÚSÁG 

FEJLESZTÉSE, Programosztályozás 1301-0001, 172. helyrend. 

7.000.000,00 dinár 
előlátott a 1301-0001 progrmosztályozásnál is, 172. helyrend 
-Sportklubok, egyesületek és a sportszövetségek támogatása- 

 
2.  A kategorizálásra való jog alapján a sportszervezetek támogatási jogot nyernek Kishegyes 

község költségvetéséből, állandó programok támogatására-dotáció, azzal a feltétellel, ha kielégítik 
az előírt kritériumokat. 

3. A kategorizációt pontokban fejezik ki. A kategorizációs eljárásban a maximális pontszám a 
következő: 

1. olimpiai sportághoz tartozó sportegyesületeknek-100 pont 
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2. nem olimpiai sportághoz tartozó sportegyesületeknek-sportág, amely a NOB által elismert 
(ARISF tagja)-85 pont. 

Az egyéni kritériumok alapján történő maximális pontszám meghatározása Kishegyes község 
sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 6. szakasza 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) alapján történik. 

4. A sportegyesületek (klubok) kategorizálásának általános kritériumai a versenysportban a 
következők: 

1. Sport helyzete a nemzeti és nemzetközi tervben 
2. Sport hagyománya a városban/községben 
3. Vesenyrang 
4. Elért eredmények az elmúlt versenyidényben 
5. Versenycsapatok száma a verseny állandó rendszerében 
6. Megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazott szakemberek száma 
 

5. Kishegyes község költségvetéséből származó támogatási eszközökre azok a  
spotregyesületek (klubok) és szervezetek jogosultak, akik hozzájárulnak a sport fejlesztéséhez, 
székhelyük Kishegyes község területén van, azzal a feltétellel, hogy kielégítik Kishegyes község 
sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzattal előlátott 
kritériumokat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám). 
 
6. Programok és projektek támogatására vagy társtámogatására kiírt pályázat szerint sport 

területén Kishegyes község 2019. évi költségvetéséből  
, a sportegyesületek, Kishegyes község Sportszövetségének tagjai nyújtják be a kérelmet, amely 

mellé a következőket mellékelik: 
• Jelentkezési űrlap I-1, 

• Nyilvántartásba való bejegyzésről szóló végzés fénymásolata, 

• Ágazati szövetségi tagság fénymásolata, 

• Képviselő személyéről szóló határozat fénymásolata, 

• Folyószámláról és a pénzügyi dokumentumok aláírására felhatalmazott személyekről szóló 
végzés fénymásolata, 

• Bizonylat arról, hogy a számla nem zárolt a pályázat során 

Külön feltételek: 
1. Hogy a klub biztosított helyiséggel rendelkezik az edzések és a versenyek 

megtartására. A támogatási kérelem benyújtása során MELLÉKELNI KELL  a helyiség 
bérleti szerződését vagy a tulajdonlap fénymásolatát, ha a sportegyesület a létesítmény 
tulajdonosa, 

2. Hogy a klub az ágazati szövetség állandó versenyrendszeréhez tartozik. A támogatási 
kérelem benyújtása során MELLÉKELNI KELL  a liga rövid jelentését, a 
csapatsportokra. Az egyéni sportokra mellékelni kell a rövid jelentést a egyéni 
versenyekről.  
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3. Hogy a klub legalább egy szakemberrel rendelkezik, aki törvénnyel előlátott minősítéssel 
rendelkezik a sportban való munkára. A támogatási kérelem benyújtása során 
MELLÉKELNI KELL  a szakmai, tiszteletdíjas vagy önkéntes alkalmazásról szóló 
szerződést, mint ahogy a törvénnyel előlátott diploma fénymásolatát. 

4. Hogy a klub Kishegyes község Sportszövetségének tagja, amelyet a klub képviselőjének 
írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

5. Hogy egyszer a naptári évben sportegyesületi (klub) közgyűlést tartottak, amelyet a klub 
képviselőjének írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

6. Hogy a sportegyesület (klub) elnöke és szervei érvényes mandátummal rendelekznek, 
amelyet a klub képviselőjének írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

7. A nyilvános pályázat 2019. január 25-én jelenik meg Kishegyes község Községi 
közigazgatása hirdetőtábláján, Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és Kishegyes község 
hivatalos honlapján. 

8. A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani a következő felirattal:  NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT  PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA ÉS 
RÉSZTÁMOGATÁSÁRA SPORT TERÜLETÉN KISHEGYES KÖZSÉG 2 018. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, a következő címre: Fő utca 32., 24321 Kishegyes, postai úton 
vagy át lehet adni Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójánál. 

További információt a pályázattal kapcsolatban a következő telefonszámon kaphatnak: 
024/730-010, 111-es mellék, Dejan Šoljaga . 
A pályázat 2019. január 25-től nyitott, Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló 
határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig. 

9. A pályázati dokumentáció munkanapokon 7.00-15.00 óráig átvehető a kishegyesi  

községházán, Fő u. 32., Kishegyes, ügyfélszolgálati központ, illetve letölthető Kishegyes község 
hivatalos honlapjáról: www.kishegyes.com  

10. A sportegyesületek (klubok) panaszt nyújthatnak be a végrehajtott kategorizációra és  

pontozásra, a kategorizációról és pontozásról szóló végzés átvételétől számított 8 napon belül. 
A panasz mellé mellékelni kell a pontozási rendszerben történt lehetséges hiba megállapítására  

szolgáló fontos dokumentációt. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                               Marko Lazić, s.k. 
Szám: 06-1-2/2019-01                                                        A Községi tanács elnöke 
Kelt: 2019. január 25-én  
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
4. 
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Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 
51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök 
elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem 
kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 30/2018) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa kiírja a következő 
 

PÁLYÁZATOT 
a közérdekű  humán tevékenységek   programjainak/projektjeinek támogatására vagy 

résztámogatására a 2019. évben 
 

 
1. Pályázati kiírás céljai 
  

A pályázati kiírás általános célja támogatni és rész támogatni azokat a közérdekű népjóléti 
és humán tevékenységű programokat/projekteket, melyek támogatása és résztámogatása 
Kishegyes Község költségvetési eszközeiből valósulnak meg, amelyek  eleget tesznek a 
következő népjóléti s humán céloknak: 

-idős személyek szociális védelme 
-házi gondozás- ápolás és segítség az idős személyeknek 
-idős emberek egészségügyi védelme 
-különleges bánásmódot igénylő személyek napközi ellátása 
-fogyatékkal élő személyek védelme 

 
2. Az eszközök rendeltetése 
 

Az eszközök az egyesületek programjainak/projekjeinek résztámogatására vagy támogatására 
irányulnak: projekttevékenységek és működési tevékenység költségei. Elsőbbséget élvez a 
szakképzett munkaerő jövedelme és járuléka, villanyáram-ellátás költségei és kommunális 
költségek és egyéb, szabályos működéshez szükséges költség, indoklással ellátva a pályázatra való 
jelentkezés során. 

  
 
3. Pályázók köre 
 

 A közérdekű népjóléti humán tevékenységek programjainak/projektjeinek támogatására vagy 
résztámogatására kiírt pályázaton részt vehetnek a következő szervezetek: 

 
 Kishegyes Községben székhellyel rendelkező polgári egyesületek, és/vagy azon 

szervezetek, melyek tevékenysége Kishegyes Községterületén folyik. 
Polgárok egyesülete, melyek tevékenysége kiterjed azon polgárok segítésére, akik 

szociális, ill. egészségügyi helyzetük okán szociális rászorulókká minősülnek. 
Humán népjóléti munkát végeznek az egészségügyi és szociális védelem terén, házi 

betegápolás  formájában az idős-sérült személyek javára.  
Polgári egyesületek, akiknek a tevékenységi köre fedi a fejődési rendellenességgel, testi 

fogyatékossággal és értelmi nehézséggel élő fiatal és felnőtt személyek napközi ellátását, 
 A pályázaton nem vehetnek részt azok a polgári egyesületek, amelyek nem tettek eleget 

elszámolási köztelezettségüknek Kishegyes Község Önkormányzata felé. 
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4. Pályázati kiírás feltételei 
 

A benyújtott pályázatok értékelése alapján és a Községi Tanács által a közérdekű népjóléti 
humán tevékenységi   programjainak/projektjeinek támogatására vagy résztámogatására kinevezett 
Pályázati Bizottság javaslata alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatás ítélhető meg(havi 
részletekben) а községi költségvetésben előlátott céleszközökből. Egy szervezet legfeljebb egy 
projekttel pályázhat az adott költségvetési évben. A pályázat során, csak olyan projektek 
finanszírozhatóak, amelyek megvalósítási határideje 2019. december 31. 

 
A támogatásban részesülő szervezetek kötelesek célirányosan felhasználni a megítélt 

támogatást. A támogatásban részesülő szervezetek szakmai és pénzügyi elszámolást kötelesek 
benyújtani a projekt lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.januar 31-ig. 
 

Kishegyes Község fenntartja azt a jogot, hogy szükség esetén hiánypótlást kérjen, valamint 
kiegészítő feltételeket szabjon a pályázó szervezeteknek, valamint a projekt lebonyolításának 
ellenőrzését. A benyújtott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszajuttatni a 
pályázóknak.  

 
 

A pályázatot kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati 
dokumentáció letölthető a http://www.kishegyes.com  honlapjáról. 

A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenésétől számítva 8 napig van nyitva. 
 

А pályázaton való jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia: 
 
А) KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Pályázati formanyomtatvány 

2) Költségvetési formanyomtatvány 
3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata APR 
4) Kincstári folyószámla nyitásáról szóló dokumentum fénymásolata (depo karton) 
5) Amennyiben partnerségben valósul meg a projektum, kötelező leadni a partnerségről szóló 

szerződés vagy memorandum fénymásolatát 
6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában CD-n vagy elektronikus posta formájában az  

opstina.maliidos@gmail.com címre 
1) A feltételeket elfogadó és az adatok hitelességét bizonyitó nyilatkozat 
B) AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZ Ő MELLÉKLET: 

2) Anyagok, publikációk, újságcikk, más dokumentáció ami bemutatja a szervezet munkáját 
3) Ajánlólevél 

 
 

A pályázatott zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus formában kell 
benyújtani a Kishegyes Község önkormányzatának épületében (Fő utca 32.), az Ügyfélszolgálati 
irodában (iktató), vagy postai úton Pályázati bizottság, Kishegyes község, 24321 Kishegyes, Fő 
utca 32. A borítékon feltüntetni: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A KÖZÉRDEK Ű 
HUMÁN TEVÉKENYSÉGEK   PROGRAMJAINAK/PROJEKTJEINEK 
TÁMOGATÁSÁRA VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA  – NEM KINYITNI A PÁLYÁZAT 
HATÁRIDEJE EL ŐTT “. 

 
A pályázatot a Pályázati bizottság bonyolítja le. 
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6. Eredményhirdetés 

 
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.kishegyes.com 

internet oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton, vagy e-mailben értesítjük. 
A beadott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 
  

7. Elszámolás 
 

A projekt lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019.január 31-ig a pályázó 
köteles benyújtani a pályázati elszámolást, amеly igazolja az eszközök célszerű felhasználását 
ebből a pályázati kiírásból. A pályázati elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll. A 
szakmai beszámoló tartalmazza a projekt szakmai megvalósításának szöveges leírását, mellékelni 
kell hozzá a programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat és újságcikkeket, stb., ahol ki 
van hangsúlyozva, hogy a projektet Kishegyes Község Önkormányzata támogatja. A pénzügyi 
beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő és 
kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célszerű 
felhasználását. 
 
 
 
Szám: 06-1-3/2019-01                                                                                   Marko Lazi ć, s.k. 
Kelt: 2019. január 25-én                                                                               Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
5. 
 

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  
és 99/2011szám-egyéb törvény), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök 
kiutalására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat 4-14. szakasza, polgári 
egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
21/2016 szám) és Kishegyes község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 30/2018 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa kiírja a következő 

 
 

PÁLYÁZATOT 
egyesületek programjainak/projektjeinek támogatására vagy társtámogatására a 2019. 

évben 
 

 
1. Eszközök kiutalásának céljai 
Az eszközkök kiutalásának általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek a 

támogatása vagy társtámogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmi és 
gazdasági fejlődéséhez. A projektek értékelése és az eszközök kiutalása során előnyben 
részesülnek azok a projektek, melyek összehangoltak Kishegyes község elfogadott 
stratégiáival. 

 
2. Eszközök rendeltetése 
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Az eszközök egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására 
irányulnak: projekttevékenységek és tevékenységek végzésének költségei (helyiségbérlet, 
kommunikációs költségek, irodai eszközök, fűtés és villanyáram költségei), projekt csapat 
költségei. 

 
3. Pályázaton való részvételi jog 
A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község 

területén van, és/vagy tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg, és amelyek 
támogatása Kishegyes község 2019. évi költségével NEM  előlátott. A pályázaton nem 
vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási kötelezettségüknek 
Kishegyes község önkormányzata felé, a kiutalt eszközök alapján. 

 
4. Pályázat feltételei 
A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata 

alapján, egyszeri, vissza nem térítendő, a községi költségvetésben célirányosan előlátott 
pénzeszközök kiutalására kerül sor. Egy egyesület legfeljebb két jelentkezéssel vehet részt az 
adott költségvetési évben. A jelen pályázatatból kizárólag olyan projektek lesznek támogatva, 
amelyek legkésőbb 2019. december 31-ig megvalósulnak. 

 
A támogatásban részesülő polgári egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni a kiutalt 

eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló jelentést (narratív és pénzügyi) be kell 
nyújtani a projekt lezárásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. december 31-ig. 

 
Kishegyes község fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további dokumentációt kérjen, és 

további feltételek kielégítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projektek megvalósításának 
ellenőrzését. A jelentkezéseket és a mellékelt dokumentációt nem áll módunkban 
visszajuttatni a pályázóknak. 

 
A pályázatra való jelentkezést kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani, 

amely letölthető a www.kishegyes.com internetes oldalról. 
 

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
 
A pályázat átadási határideje: 2019. február 11-től - 2019. március 22. napjának 14:00 

órájáig. 
  

 
А pályázatra való jelentkezés a következőket tartalmazza: 

 
А) KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Pályázati formanyomtatvány  
2) Projekt költségvetési formanyomtatvány  
3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)  
4) Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata   
5) Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló 

szerződés/ memorandum fénymásolata  
A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n vagy e-mailben az 
opstina.maliidos@gmail.com címre  

6) Az adatok pontosságáról és a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozat 
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B) NEM KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb dokumentáció, amely bemutatja a 

szervezet munkáját  
2) Ajánlások 
 
A pályázatra való jelentkezést zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus 
formában kell benyújtani Kishegyes község iktatójánál (Kishegyes község épületében lévő 
ügyfélszolgálati központja),  vagy postai úton eljuttatni a pályázati bizottság részére, 
Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes,  a következő megjelöléssel: 
 
”ESZKÖZÖK KIUTALÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ 

JELENTKEZÉS, POLGÁRI EGYESÜLETEK RÉSZÉRE – NEM KINY ITNI “ 
 
A nyilvános pályázatot a pályázati bizottság bonyolítja le. 
 

6. Eredményhirdetés 
 
A pályázat eredménye megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a 

www.kishegyes.com internetes honlapon. Azokat a szervezeteket, akik benyújtották a 
pályázatra való jelentkezéseket, elektronikus úton értesítjük az eredményekről. A beadott 
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 

 
7. Jelentés 

 
A támogatott program lezárásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. december 

31-ig a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök 
célirányosan történő felhasználásáról szóló jelentést. A jelentés narratív és pénzügyi részből 
áll. A narratív rész tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, és 
mellékelni kell hozzá a programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat és 
újságcikkeket, stb., ahol megjelölt, miszerint a projektet Kishegyes község támogatja vagy 
társtámogatja. A pénzügyi jelentés tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki 
kivonatok (bejövő és kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az 
eszközök célirányos felhasználását. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                                   Marko Lazić, s.k. 
Szám: 06-1-4/2019-01                                                                                            KT elnöke                
Kelt: 2019. január 25-én 
Kishegyes 

 
____________________ . ____________________ 

6. 
 
 Kishegyes község Községi tanácsa az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. 
szakasza (SZK Hivatalos Lapja, 18/2016 sz.) és a lakossági kérelmek megoldásának  eljárásáról  és 
módjáról,  a kóborállatok harapása során keletkezett károk megtérítésével kapcsolatosan, valamint 
a kártérítés magasságának meghatározásáról szóló szabályzat 6. szakasza 1. pontja és 8. szakasza 
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1. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 27/2016, 7/2017, 12/2017 szám) alapján, 2019. 
január 25-én meghozza a következő 

VÉGZÉST 
 

Elfogadjuk a szeghegyi Radovan Brnjevarac megalapozott, peren kívüli, nem anyagi kár 
kártérítési kérelmét, amely kutyaharapás következtében keletkezett, és peren kívüli kiegyezés 
megkötését javasoljuk a sértett féllel, mely szerint 35.000,00 dinár összegű kártérítésben részesül.  
 

Indoklás 
 

2018. december 14-én a szeghegyi Radovan Brnjevarac peren kívüli kártérítési kérelmet 
nyújtott be Kishegyes község részére, kutyaharapás következtében keletkezett, nem anyagi kár 
kártérítése érdekében, amely 2018. október 26-án történt Szeghegyen. Bizonyítékként a 
következőket csatolta: 

1. A kommunális felügyelő 2018.12.14-i, 355-177/2018-05 számú, kutyaharapásról szóló 
bizonylata 

2. Dr. Márton Sándor Egészségház 2018.10.26-i, 129/2018 sz.  jelentése 
3. Belügyminisztérium-szabadkai rendőrhivatal-kishegyesi rendőrállomás 2018.11.07-i, 

230-38730/18 sz. bizonylata 
4. Az állatorvos 2018.10.29-i bizonylata 

 
A bizottság a kérelem megvitatását követően megállapította, hogy a kérelem határidőn belül 
érkezett és megalapozott, és javasolja a sértett kérelmének elfogadását, mint megalapozott, és 
peren kívüli kiegyezés megkötését azon személlyel, 35.000,00 dinár összegben, mivel könnyű testi 
sérülésről van szó. 
A szabályzat 8. szakasza előlátja, hogy a kérelem megalapozottsága esetén, a bizottság a 
következő kritériumok szerint javasolhat összeget az elszenvedett testi fájdalomért és félelemért, 
amely a következők miatt keletkezett: 

1. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység 
csökkenése nagykorú személyeknél- 35.000,00 dinár 

2. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység 
csökkenése kiskorú személyeknél- 60.000,00 dinár 

3. súlyos testi sérülés következménye, amely az általános élettevékenység csökkenését idézte 
elő-100.000,00 dinár. 

 
A fent említettek alapján döntöttünk úgy, mint a rendelkező részben. 
 
JOGORVOSLAT: A jelen végzés ellen fellebbezhető az illetékes közigazgatási bíróságnál. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-1-5/2019-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2019. január 25-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
7. 
 



26.oldal                2019.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   2. szám 
 

 

Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. január 25-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk a mezőgazdasági egyesületek eszközkiutalsára szolgáló bizottság javaslatát, és a 
következő pénzeszközök kifizetését hagyjuk jóvá: 
 
1. Gazdakör Mezőgazdászok Egyesülete, 

Bácsfeketehegy, Testvériség 30.  
Mezőgazdasági 

termelők segítése és 
képzése 

1.260.000,00 din. 

2. Kishegyes Termelők Klubja, 
Kishegyes, Fő u. 32. 

Mezőgazdasági 
termelők segítése 

1.810.000,00 din. 

 
2. szakasz 

Kishegyes község költségvetése végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke. 
 

3. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-1-6/2018-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2018. január 25-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
8. 
  
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. január 25-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Csőke Ferenc 2019.01.16-i, elemi csapás előidézte kár helyreállításásával kapcsolatos 
kérelmét, és 200.000,00 dinár összeget hagyunk jóvá, építőanyag formájában. A kérelmet 
továbbítjuk Kishegyes község Községi közigazgatásának további megoldás céljából. 
 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 



2.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2019.év 27.oldal 

 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-1-7/2018-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2018. január 25-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
9. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. január 25-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk a szabadkai TIPPNET d.o.o. 2019.01.18-i, telekommunikációs szolgáltatásnyújtás 
jóváhagyásával kapcsolatos kérelmét, Kishegyes község területén. 
 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-1-8/2018-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2018. január 25-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
10. 
 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. január 25-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk a kishegyesi Dombos Asztalitenisz Klub 2019.01.16-i kérelmét, Gvozdenović Katarina 
Czech Junior and Cadet Open versenyen való részvételének költségeivel kapcsolatban, amely 
36.000,00 dinárt tesz ki, és továbbítjuk a tárgyat Kishegyes Község Sportszövetségének további 
megoldás céljából.   

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 



28.oldal                2019.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   2. szám 
 

 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-1-9/2018-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2018. január 25-én 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
11. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a községi tanács 2019. január 25-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elutasítjuk Milovan Stevović Milovan Stevović 019.01.16-i, jogalap nélküli kérelmét.   
 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-1-10/2018-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2018. január 25-én 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
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2. 
 

Na osnovu člana 11. stav 1. i člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj: 
72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), člana 3-11. Pravilnika o načinu, mjerilima i kriterijumima za 
izbor programa/projekata iz oblasti kulture koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine  
Mali Iđoš  („Službeni list Opštine Mali Iđoš“, broj 3/2017), i na osnovu Odluke o budžetu opštine 
Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. br. 30/2018) dana 25.01.2019. 
godine Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš raspisuje 

 
KONKURS 

za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz 
oblasti kulture u 2019. godini 

 
1. Ciljevi dodjele sredstava  
 

Osnovni cilj dojdele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekta 
udruženja, koji doprinose društveno ekonomskom razvoju opštine Mali Iđoš. 

Prilikom ocjene projekata i dodjele sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni 
sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš  

 
2. Namjena sredstava  
 

Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije  programa/projekta 
udruženja: troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja djelatnosti (troškovi 
iznajmljivanja prostorija, troškovi komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i 
električne energije) projektnih aktivnosti, troškovi projektnog tima. 
 
3. Pravo učešća na konkursu 
 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sjedište se nalazi na teritoriji opštine Mali 
Iđoš i/ili čije aktivnosti se realizuju na teritoriji opštine Mali Iđoš i čije finansiranje NIJE  
predviđeno budžetom opštine Mali Iđoš za 2019. godinu. Iz Konkursa biće isključeni udruženja, 
koji imaju neizvršenu obavezu izvještavanja prema opštini Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih 
sredstava. 
 
4. Uslovi konkursa  
 

Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko 
vijeće, dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za 
ovu namjenu. Udruženje građana  može učestvovati sa najviše dve prijave u toku jedne budžetske 
godine. Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. 
decembra 2019. godine. 
 

Udruženja, kojima su dodjeljana sredstva obavezuju se da namjenski upotrebe dodjeljenia 
sredstva. Izvještaja o realizaciji projekata (narativni i finansijski) najkasnije u roku od 30 dana od 
dana završetka projekta, ali najkasnije do 15. januara 2020. godine. 
 

Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje 
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i 
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju. 
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Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa 

internet stranice www.maliidjos.rs 
  

Konkurs je otvoren tokom cjele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni 
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu za tu namjenu. 
 

Prijava na konkurs sadrži: 
 
A) OBAVEZNI DIO  
1) Formular prijave za učešće na konkursu  
2) Formular budžeta projekta  

3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)  
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor  
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o 

saradnji 
 

6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu 
opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa 
 
B) NEOBAVEZNI DIO  

1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije 
2) Preporuke  

 
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u tri štampana primerka i elektronskoj 

formi  u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na 
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom 
„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA  IZ OBLASTI 
KULTURE  – NE OTVARATI 
 

Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija. 
 
6. Objava rezultata  

 
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet 

prezentaciji www.maliidjos.rs Udruženja koja su predale prijave na konkurs biće obavještene o 
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 

7. Izvještavanje  
 

U roku od 30 dana od završetka podržanog programa, ali najkasnije do 15. januara 2020. 
godine podržana organizacija mora da podnese izvještaj o namjenskom potrošenju sredstava iz 
ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog djela. Narativni dio sadrži tekstualni 
stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, promotivni materijali, 
novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili sufinansira projekat. 
Finansijski izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije  računa i bankovskih 
izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namjensko trošenje sredstava. 
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Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                 Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.:  06-1-1/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
Dana: 25.01.2019. godine  
Mali I đoš   
 

 
____________________ . ____________________ 

 

3. 
 
 

 
Na osnovu člana 3. Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja 

(klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016) i člana 48. Poslovnika 
Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko 
vijeće opštine Mali Iđoš dana 25.01.2019. godine raspisuje sljedeći 

 
JAVNI KONKURS 

za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta 
iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2019. godinu 

 
1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta 

opštine Mali Iđoš za 2019. godinu iznosi 7.000.000,00 dinara u okviru RAZDJELA 5. 
OPŠTINSKA UPRAVA, Opštinska uprava PROGRAM 14 – RAZVOJ SPORTA I OMLADINE, 
Programska klasifikacija 1301-0001, pozicija 172. 

 
7.000.000,00 dinara 

i predviđena su programskoj klasifikaciji 1301-0001, pozicija 172 
-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima-  

 
2. Na osnovu prava na kategorizaciju, sportske organizacije, stiču pravo finansiranja iz 

budžeta opštine Mali Iđoš, namjenjenog za redovne programe finansiranja-dotacija, uz uslov da 
ispune propisane kriterijume. 

3. Kategorizacija se izražava u bodovima. Maksimalan broj bodova u postupku 
kategorizacije iznosi: 

 
1. za sportsko udruženje iz olimpijske grane sporta – 100 bodova 
2. za sportsko udruženje iz neolimpijske grane sporta – sportska grana koja je 

prepoznata od MOK-a (član ARISF-a) – 85 bodova. 
 

Maksimalan broj bodova na osnovu pojedinih kriterijuma se utvrđuje na osnovu člana 6. 
Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016). 

 
4. Osnovni kriterijumi za kategorizaciju sportskih udruženja (klubova) u takmičarskom 

sportu su: 
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1. Status sporta na nacionalnom i međunarodnom planu 
2. Tradicija sporta u gradu/opštini 
3. Rang takmičenja 
4. Postignuti rezultati u protekloj takmi čarskoj sezoni 
5. Broj takmi čarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja 
6. Broj angažovanih stručnjaka sa adekvatnim obrazovanjem 

 
5. Pravo na finansijska sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš imaju sportska udruženja 

(klubovi) i organizacije koje doprinose razvoju sporta, a čije je sjedište na području opštine Mali 
Iđoš, uz uslov da zadovoljavaju kriterijume predviđene Pravilnikom o kategorizaciji i načinu 
finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 
21/2016). 
 
 

 
6. Po raspisanom konkursu za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i 

projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2018. godinu 
, sportske organizacije, članovi Sportskog saveza opštine Mali Iđoš, podnesu prijavu uz koju 

prilažu:  
• obrazac prijave I-1 
• kopiju rješenja o  upisu u registar, 
• kopiju članstva u granskom savezu, 

• kopiju odluke o licu za zastupanje, 

• kopiju rješenja o tekućem računu  i ovlašćenim licima za potpisivanje finansijskih 
dokumenata 

• dokaz da nije račun blokiran  u toku konkurisanja 
 
Posebni uslovi: 
 

1. da klub ima osiguran prostor za provođenje treninga i održavanje takmičenja. Prilikom predaje 
zahteva za finansiranje PRILAŽE SE  ugovor o zakupu prostora ili kopija vlasni čkog lista ako je 
sportska organizacija vlasnik objekta, 

2. da je klub uklju čen u redovni sistem takmičenja granskog saveza. Prilikom predaje zahteva za 
finansiranje PRILAŽE SE  završni bilten lige, za ekipne sportove. Za pojedinačne sportove, 
prilažu se završni bilteni s pojedinačnih takmi čenja, 

3. da klub ima najmanje jednog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u 
sportu. Prilikom predaje zahteva za finansiranje PRILAŽE SE  ugovor o profesionalnom, 
honorarnom ili volonterskom angažovanju kao i kopija zakonom predviđene diplome. 

4. da je klub član Sportskog saveza opštine Mali Iđoš, koja se dokazuje pisanom izjavom zastupnika 
kluba uz obrazac I-1 

5. da je jednom u toku kalendarske godine održana skupština sportskog udruženja (kluba), koja se 
dokazuje pisanom izjavom zastupnika kluba uz obrazac I-1 

6. da predsjednik i organi sportskog udruženja (kluba) imaju važeće mandate, koja se dokazuje 
pisanom izjavom zastupnika kluba uz obrazac I-1 
 

7. Javni konkurs se objavljuje dana 25.01.2019. godine na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, u 
"Službenom listu opštine Mali Iđoš" i na zvaničnoj internet prezentaciji  opštine Mali Iđoš. 
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8. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA DODJELU 
SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRA MA I PROJEKATA 

U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALI I ĐOŠ ZA 2018. GODINU 
na adresu Glavna br. 32., 24321 Mali Iđoš, poštom ili predajom pisarnici Opštinske uprave 

opštine Mali Iđoš. 
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefonu: 024/730-010 lokal 

111., Dejan Šoljaga. 
Konkurs je otvoren od 25.01.2019. godine do potrošnje sredstava koji su predviđeni 

Odlukom o budžetu Opštine Mali Iđoš za 2019.godinu za tu namjenu. 
9. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 

15,00 časova, u zgradi Opštine Mali Iđoš, Glavna br.32.,  na prijemnom šalteru Opštinskog 
uslužnog centra, odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Mali Iđoš 
http://www.maliidjos.rs/www.kishegyes.com 

10. Sportska udruženja (klubovi) mogu uložiti prigovor na izvršenu kategorizaciju i 
bodovanje u roku od 8 dana po prijemu rješenja o kategorizaciji i bodovanju Predsedništvu Saveza.  

Uz prigovor se dostavlja dokumentacija od značaja za utvrđjivanje eventualne greške u 
sistemu bodovanja. 
 
Republika Srbija                                                         Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opština Mali I đoš                                                                                                                                                                 
Opštinsko vijeće                                                        Marko Lazić, s.r. 
Br.: 06-1-2/2019-01 
Dana:25.01.2019. godine  
Mali I đoš   

 
____________________ . ____________________ 

 

4. 
 

 

Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 
99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodjelu 
sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno 
nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o 
budžetu opštine Mali Iđoš za 2019.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 30/2018) 
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš raspisuje 

 
KONKURS 

za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata 
javnog interesa u oblasti humanitarnog rada  u 2019. godini 

 
 
1. Ciljevi dodjele sredstava  
 

- Osnovni cilj dodjele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od 
javnog interesa u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji se finansiraju ili 
sufinansiraju iz budžeta Opštine a podrazumevaju programe i projekte u oblasti 
društvenog i humanitarnog rada koji se odnose na : 

- Socijalnu zaštitu starih lica;  
- Kućna nega i pomoć starim licima;  
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- Zdravstvena zaštita starih lica.  
- dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama-zaštita lica sa invaliditetom 

 
 

2. Namjena sredstava  
 

Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata 
udruženja: troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja djelatnosti. Prioriteti su troškovi 
plate i doprinosi stručnih radnika, troškovi električnog snabdevanja i komunalni troškovi i ostali 
troškovi za redovno funkcionisanje uz obrazloženje prilikom prijave na konkurs.  
 
3. Pravo učešća na konkursu 
 
Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata od 
opšteg interesa, u oblasti društvenog i humanitarnog rada imaju sledeći subjekti: 
  Udruženja građana čije sedište se nalazi na teritoriji opđtine Mali iđoš i/ili čije aktivnosti 
se realizuje na teritoriji opštine Mali Iđoš 

- Udruženja  građana  koja  se  bave  zaštitom  i  pružanjem  pomoći  građanima  koji  
se  zbog socijalnih ili zdravstvenih okolnosti nalaze u stanju socijalne potrebe, 
humanitarnim i društvenim radom u oblastima: zdrastvene i socijalne zaštite starih 
lica,kućna nega i pomoć starim licima 

- Udruženja građana kojima je delatnost pružanje usluge-Dnevni boravak za decu i mlade 
sa smetnjama u razvoju, Dnevni boravak za decu i mlade sa telesnim invaliditetom 

Iz Konkursa biće isključeni udruženja, koji imaju neizvršenu obavezu izveštavanja prema 
opštini Mali Iđoš na osnovu dodeljenih sredstava. 
 
 
4. Uslovi konkursa  
 

Na osnovu podnijetih projekata i odluke Konkursne komisije, od javnog interesa u oblasti 
društvenog i humanitarnog rada koju imenuje Opštinsko vijeće, dodljeljuju se jednokratna 
nepovratna finansijska sredstva(u mesećnim ratama ) predviđena budžetom opštine za ovu 
namjenu. Udruženje  može učestvovati sa najviše jedne prijave u toku jedne budžetske godine. Iz 
ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. decembra 
2019. godine. 
 

Udruženja, kojima su dodljeljena sredstva obavezuju se da namjenski upotrebe dodljeljena 
sredstva. Izvještaje o realizaciji projekata (narativni i finansijski) dostaviti najkasnije u roku od 
30 dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. januara 2020. godine. 
 

Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje 
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i 
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju. 

 
Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa 

internet stranice www.maliidjos.rs 
 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana obljavljenja na internet stranici opštine Mali Iđoš.  
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Prijava na konkurs sadrži: 
 

 
Prijava na konkurs sadrži: 
 
A) OBAVEZNI DIO  

1) Formular prijave za učešće na konkursu  
2) Formular budžeta projekta  

3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)  
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor  
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o 

saradnji 
 

6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu 
opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa 
 
B) NEOBAVEZNI DIO  

1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije 
2) Preporuke  

 
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u jednom štampanom primjerku i 

elektronskoj formi  u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili 
putem pošte na adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali 
Iđoš sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA 
UDRUŽENJIMA – NE OTVARATI 
 

Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija. 
 
6. Objava rezultata  

 
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet 

prezentaciji www.maliidjos.rs  Udruženja koja su predala prijave na konkurs biće obavještena o 
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 

7. Izvještavanje  
 

U roku od 30 dana od završetka podržanog programa/projekata, ali najkasnije do 31. 
januara 2019. godine podržana organizacija mora da podnese izvještaj o namjenskom potrošenju 
sredstava iz ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dijela. Narativni dio 
sadrži tekstualni stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, 
promotivni materijali, novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili 
sufinansira projekat. Finansijski izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije  
računa i bankovskih izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namjensko trošenje 
sredstava. 
 
Broj: 06-1-3/2019-01                                                                     Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Dana: 25.01.2019. godine                                                                        Marko Lazić, s.r.  
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Mali I đoš 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

5. 
 
 

Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 
99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodjelu 
sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno 
nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o 
budžetu opštine Mali Iđoš za 2019.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 30/2018). 
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš raspisuje 

 
KONKURS 

za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata 
udruženja u 2019. godini 

 
1. Ciljevi dodjele sredstava 
 
Osnovni cilj dodjele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja, 
koji doprinose društveno ekonomskom razvoju opštine Mali Iđoš. Prilikom ocjene projekata i 
dodjele sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni sa usvojenim strategijama opštine 
Mali Iđoš 
 
2. Namjena sredstava 
 
Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata udruženja: 
troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja djelatnosti (troškovi iznajmljivanja prostorija, 
troškovi komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i električne energije), troškovi 
projektnog tima. 
 
3. Pravo učešća na konkursu 
 
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sjedište se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš 
i/ili čije aktivnosti se realizuju na teritoriji opštine Mali Iđoš i čije finansiranje NIJE  predviđeno 
budžetom opštine Mali Iđoš za 2019. godinu. Iz Konkursa biće isključeni udruženja, koji imaju 
neizvršenu obavezu izvještavanja prema opštini Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih sredstava. 
 
4. Uslovi konkursa 
 
Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko vijeće, 
dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za ovu 
namjenu. Udruženje može učestvovati sa najviše dve prijave u toku jedne budžetske godine. Iz 
ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. decembra 
2019. godine. 
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Udruženja građana, kojima su dodjeljana sredstva obavezuju se da namjenski upotrebe dodjeljena 
sredstva. Izvještaj o realizaciji projekata (narativni i finansijski) dostaviti najkasnije u roku od 15 
dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. decembra 2019. godine. 
 
Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje 
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i 
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju. 
 
Prijave na konkurs isključivo na predviđenom formularu može predati, koji možete preuzeti na 
internet stranici www.maliidjos.com.  
5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS 
 
Rok za podnošenje prijave je od 11. februara. do 22. marta 2019. godine 14.00 časova. 
 

Prijava na konkurs sadrži: 
 

A) OBAVEZNI DIO: 
1) Formular prijave za učešće na konkursu 

2) Formular budžeta projekta 
3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR) 
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor 
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / 

memoranduma o saradnji 
Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na 
adresu opstina.maliidos@gmail.com  

6) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa 
B) NEOBAVEZNI DIO 

7) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad 
organizacije 

8) Preporuke 
 
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u jednom štampanom primerku i elektronskoj 
formi  u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na 
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom 
„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA  GRAĐANA – 
NE OTVARATI 
 
Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija. 

 
6. Objava rezultata 

 
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet prezentaciji 
www.maliidjos.com. Organizacije koje su predale prijave na konkurs biće obaveštene o 
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 

7. Izvještavanje 
 
U roku od 15 dana od završetka podržanog programa, ali najkasnije do 31. decembra 2019. godine 
podržana organizacija morad da podnese izvještaj o namjenskom potrošenju sredstava iz ovog 
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konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog djela. Narativni dio sadrži tekstualni 
stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, promotivni materijali, 
novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili sufinansira projekat. 
Finansijski izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije računa i bankovskih 
izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namjensko trošenje sredstava. 
 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                       Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-1-4/2019-01        Marko Lazić, s.r. 
Dana:25.01.2019. godine  
Mali I đoš   
 
 

____________________ . ____________________ 
 

6. 
 
 
Opštinsko vijeće Skupštine opštine Mali Iđoš  na osnovu  člana 136. Zakona o opštem upravnom 
postupku (''Sl. glasnik RS'', br. 18/2016) i člana 6. tačke 1. i člana 8. tačka 1. Pravilnika o postupku 
i načinu rješavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja kao i 
visini naknade štete (''Službeni list opštine Mali Iđoš'' br. 27/2016, 7/2017 i 12/2017), dana 
25.01.2019. donosi  
 
                                                                           RJEŠENJE 
 
USVAJA SE zahtev Radovana Brnjevarca iz Lovćenca radi obeštećenja van spora, radi naknade 
nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa kao osnovan i predlaže da se sa oštećenim licem 
zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete, tako što mu pripada 35.000,00 dinara. 
 
                                                                     Obrazloženje 
 
Radovan Brnjevarac iz Lovćenca dana 14.12.2018. godine je predao Opštini Mali Iđoš zahtev za 
radi obeštećenja van spora, radi naknade nematerijalne štete, nastale usled ujeda psa, koju je 
pretrpeo dana 26.10.2018. godine u Lovćencu. Kao dokaz je priložio: 

a. Potvrda o ujedu psa Komunalnog inspektora od 14.12.2018., br: 355-177/2018-05 
b. Izvještaj Doma zdravlja“ dr. Marton Šandor“ od 26.10.2018., br. pr.: 129/2018 
c. Potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova Policijska uprava Subotica- Policijska 

stanica Mali Iđoš od 07.11.2018. br: 230-38730/18 
d. Potvrdu veterinara od 29.10.2018. godine 

 
Komisija je nakon razmatranja zahteva utvrdila da je zahtev blagovremen i osnovan, i predlaže da 
se uvaži zahtev oštećenog kao osnovan i da se sa istim zaključi vansudsko poravnanje na visinu od 
35.000,00 dinara, jer se radi o lakoj telesnoj povredi. 
Član 8. Pravilnika predviđa da se u slučaju osnovanosti zahteva Komisija može predložiti iznos 
prema sljedećim kriterijumima za pretrpljeni fizički bol i strah koji je nastao: 
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1. kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte 
životne aktivnosti za punoletna lica- 35.000,00 dinara 

2. kao posledica lakih telesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte 
životne aktivnosti za maloletna lica- 60.000,00 dinara 

3. kao posledica teške telesne povrede koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne 
aktivnosti- 100.000,00 dinara. 
 

Na osnovu gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja može se podneti tužba pred 
nadležnim Upravnim sudom. 
 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš            Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-1-5/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
Dana: 25.01.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
7. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 25.01.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

 
Usvaja se prijedlog Komisije za dodjelu sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede  i 

odobrava se isplata finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata ili 
redovne djelatnosti iz oblasti poljoprivrede u 2019. godini za: 
 
1. Udruženja poljoprivrednika 

„Gazdaker“ 
Feketić, Bratstva 30. 

Pomoć i edukacija 
poljoprivrednih 

proizvođača 

1.260.000,00 rsd 

2. Klub proizvođača Mali Iđoš 
Mali Iđoš, Glavna 32. 

Pomoć 
poljoprivrednim 
proizvođačima 

1.810.000,00 rsd 

 
 Član 2.  
 

Nalogodavac za izvršenje budžeta  je predsjednik opštine Mali Iđoš. 
 

Član 3. 
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Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                        Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-1-6/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
Dana: 25.01.2019. godine  
Mali I đoš   

____________________ . ____________________ 
 
8. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 25.01.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

 
Usvaja se molba Čeke Ferenca od 16.01.2019. godine za saniranje štete prouzrokovanih 

elementarnom nepogodom u iznosu od 200.000,00 dinara u građevinskom materijalu i dostavlja se 
predmet Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš za dalje rješavanje.  
 

Član 2. 
 

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                       Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-1-7/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
Dana: 25.01.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
9. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 25.01.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

  
Član 1. 

 
Usvaja se Zahtev TIPPNET d.o.o. iz Subotice za dobijanje saglasnoti za pružanje 

telekomunikacionih usluga na teritoriji opštine Mali Iđoš od 18.01.2019. godine. 
 

Član 2. 
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Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                       Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                         
Br.: 06-1-8/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
Dana: 25.01.2019. godine  
Mali I đoš   

____________________ . ____________________ 
 
 
10. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 25.01.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

 
Usvaja se Zahtev Stonoteniserskog kluba „Domboš“ iz Malog Iđoša za troškove Czech 

Junior and Cadet Open Katarini Gvozdenović od 16.01.2019. godine u iznosu od 36.000,00 dinara 
i dostavlja se predmet Sportskom Savezu Opštine Mali Iđoš za dalje rješavanje. 
 

Član 2. 
 

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                          Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-1-9/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
Dana: 25.01.2019. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
11. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 25.01.2019. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K  

 
Član 1. 

 
Odbija se Zahtev Milovana Stevovića od 16.01.2019. bez pravnog osnova. 
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Član 2. 
 

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-1-10/2019-01       Marko Lazić, s.r. 
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Mali I đoš   
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