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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016,
113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016)
као и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Мали Иђош (“Службени лист општине Мали
Иђош“, број 5/2021), члана 12. Одлуке о оснивању интерне ревизије („Службени лист општине Мали
Иђош“, број 4/2016), члана 9. Одлуке о заштитнику грађана општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“, број 10/2014), члана 9. Одлуке о општинском јавном правобранилаштву
Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 39/2016), и члана 8. Одлуке о
оснивању службе правне помоћи грађанима на територији општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“, број 12/2021), Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе
општине Мали Иђош, дана 20.08.2021. године, усвојило је обједињен
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овим Правилником се врши измена и допуна Правилника (у даљем тексту: Парвилник) о
организацији и систематизацији радних места у општинској управи и стручним службама Општине
Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 6/2021 и 15/2021 и 20/2021).
Члан 2.
У члану 23. Правилника у Одељку 6.1.3. радно местo под бројем 16. Послови финансијске
контроле и извршења буџета и ликвидатор разврстава се у:
„Завање: Млађи сарадник

број службеника: 1

Опис посла: Обавља самостално сложене послове надзора над: директним и индиректним
корисницима буџетских средстава локалне власти; јавним предузећима основаним од стране локалне
власти; правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над
којима власт има директну или индиректну контролу над више од 50% гласова у упрвном одбору, као
и над другим правним лицима у којима локална средства чине више од 50% укупног прихода. Врши
контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава; проверу примене закона у погледу поштовања
правила интерне контроле; даје савете о имликацијама контроле када се уводе нови системи,
процедуре или задаци; успоставља сарадњу са екстерном ревизијом; налаже мере и даје одговарајуће
препоруке; извештава надлежни републички орган и надлежни локални извршни орган власти о
извршеној инпекцији; врпи остале задатке неопходне да се оствари сигурност у погледу
функционисања система интерне контроле; подноси захтев за покретање прекршајног поступка у
складу са законом. Обавља материјално-финансијске послове и то: ликвидира целукупну улазну
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документацију, потписану документацију доставља лицу овлашћеном за оверу, ликвидирање врши на
основу закључених уговора, усвојених норматива, уредну потписаних требовања и отпремница,
ликвидару и проверену документацију достаља на плаћање и обавља дурге послове из делокруга
финансијског пословања. Контролише достављене захтеве и својом потписом оверава његову
валиднист, води евиденцију достављених захтева за сваког корисника и координира рад са
корисницима буџета. Прима и ликвидира путне налоге, рачуна и осталих исплата и доставља
благајнику за исплату. Ликвидира обрачун зарада.У вршењу ових функција утврђена је обавеза
чувања тајности службених и пословних података. Учествује у изради периодичних и завршних
рачуна буџета и трезора; обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и
трансфер средстава; евидентира води регистре и врши контролу рачуна и уговора директних
буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске
документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и
потписану материјално-финансијску документацију; припрема налога за пренос средстава на основу
Плана извршења буџета; води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља
их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са
одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације из
ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације на основу
које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, уговорима о привременим и
повременим пословима, о датим авансима; контролише документованост, прати и евидентира
исплате по закљученим уговорима. Књижи приходе и примања, расходе и издатаке на основу
финансијске документације, обрачунава ПДВ и припрема пореске пријаве; обавља финансијскокњиговодствене послове, послове контирања и вођење помоћних књига и евиденција за све
индиректне буџетске кориснике (као и за буџетске фондове и рачуне посебних намена); учествује у
припреми нацрта плана извршења буџета и предлога квота; прати примену норматива и стандарда
трошења и наменско извршавање одобрених апропијација; води евиденцију самодоприноса и
сачињава извештаје о реализацији; учествује у мониторингу остварења индикатора програма,
програмских активности и пројеката и евалуацији остварења програмских циљева; припрема
периодичне, годишње и друге извештаје; учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких
евиденција са добављачима и другим субјектима из своје надлежности, припрема нацрт ИОС-а и
учествује у сравњењу пословних књига трезора, помоћних књига и помоћних евиденција буџетских
корисника из своје надлежности и буџетских фондова и рачуна посебних намена. Обавља и остале
послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и
Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено високо образовање из научне области економије на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 3.
У члану 23. Правилника у Одељку 6.1.4. назив радног места и број службеника под бројем 29.
Послови месне канцеларије и месне заједнице – матичара матичних подручја Ловћенац и
Фекетић мења се и гласи:
„Послови месне канцеларије и месне заједнице – матичара матичног подручја Ловћенац
Звање: Саветник

број службеника: 1

Опис посла: обавља матичне пословe у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига и обављањем послова вођења матичних
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге;
уноси податаке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење
података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; решавања у
првостепеном управном поступку у области матичних књига; издаје изводе из матичних књига и
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о
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формирању и чувању документације и матичне архиве. По потреби, а на основу посебних овлашћења
замењује матичаре других матичних подручја на територији општине. Врши овере преписа, потписа
и рукописа у складу са законом, даје обавештења странкама; обавља административне и техничке
послове преузимања службене поште са поштанског фаха; евидентира приспелу пошту у
одговарајуће књиге примљене поште; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште, и
врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању и израђује извештаје о
стању решености предмета управног поступка. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца
Одељења и Начелника општинске управе. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику општинске
управе за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за
матичара и овлашћење за обављање послова матичара положен државни стручни испит, најмање
три година радног искуства у струци, знање службених језика која су у службеној употреби у
Општини Мали Иђош, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 4.
У члану 23. Правилника у Одељку 6.1.4. додаје се радно место под бројем 29а. „Послови
месне канцеларије и месне заједнице – матичара матичног подручја Фекетић
Звање: Сарадник
број службеника: 1
Опис посла: обавља матичне пословe у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем
смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига и обављањем послова вођења матичних
књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге;
уноси податаке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење
података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; решавања у
првостепеном управном поступку у области матичних књига; издаје изводе из матичних књига и
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; стара се о
формирању и чувању документације и матичне архиве. По потреби, а на основу посебних овлашћења
замењује матичаре других матичних подручја на територији општине. Врши овере преписа, потписа
и рукописа у складу са законом, даје обавештења странкама; обавља административне и техничке
послове преузимања службене поште са поштанског фаха; евидентира приспелу пошту у
одговарајуће књиге примљене поште; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште, и
врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању и израђује извештаје о
стању решености предмета управног поступка. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца
Одељења и Начелника општинске управе. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику општинске
управе за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области
друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за
матичара и овлашћење за обављање послова матичара положен државни стручни испит, најмање
три година радног искуства у струци, знање службених језика која су у службеној употреби у
Општини Мали Иђош, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 5.
У члану 23. Правилника у Одељку 6.1.4. радно места под бројем 31. Канцеларијски послови
и послови архиве разврстава се у:
„Завање: Млађи референт

број службеника: 1
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Опис посла: Обавља административне и техничке послове преузимања службене поште са
поштанског фаха, као и пријема аката и поднесака за експедовање из надлежности органа општине;
евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене поште; распоређује и доставља акта,
предмете, рачуне, службене листове и публикације у рад органима општине; води одговарајуће књиге
за експедовање службене поште и врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском
пословању; обавља административне и техничке послове пријема и класификације решених
предмета, одлагања, архивирања и развођења аката; води архивске књиге и других евиденција о
архивираним предметима; манипулативни послови преношења решених предмета након истека
одређеног рока у архивски депо; стара се о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе и
поштовању прописаних рокова за архивирање предмета; обавља послове излучивања безвредног
регистратурског материјала и предмета из архивског депоа по протеку рока чувања; обавља послове
излучивања безвредног регистратурског материјала и предмета из архивског депоа по протеку рока
чувања; предаје архивске грађе органа општине надлежном архиву. Обавља и остале послове по
налогу Руководиоца Одељења и Начелника. Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за
благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено средње образовање друштвеног, информатичког или економског смера смера у
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Члан 6.
У члану 23. Правилника у Одељку 6.1.4. радно места под бројем 32. Пословни секретар
разврстава се у:
„Завање: Млађи референт

број службеника: 1“

Опис послова: врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику општине; стара
се о благовременом заказивању састанака и седница; успоставља телефонске везе; врши пријем
поште за потребе председника општине, обезбеђује чување изворних аката о раду председника
општине и врши и друге административне, техничке и друге послове по налогу шефа Кабинета и
председника општине. Обавља административне и техничке послове пријема аката и поднесака за
експедовање из надлежности органа општине; евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге
примљене поште; распоређује и доставља акта, предмете, рачуне, службене листове и публикације у
рад органима општине; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште и врши друге
послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља административне и техничке
послове пријема и класификације решених предмета, одлагања, архивирања и развођења аката;
испуњава путне налоге; врши пријаве и одјаве службнеика и намештеника и функционера у
Централни регистар обавезног социјалног осигурања и пријаве и одјаве за здравствено осигурање;
обавља остале послове везане за радни однос запослених; координира и врши евиденцију дневних и
дугорочних активности и обавеза председника општине; стара се о правилном и благовременом
обављању послова. Обавља и остале послове по налогу Руководиоца Одељења и Начелника.
Одговара Руководиоцу Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова
и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено средње образовање друштвеног, информатичког или економског смера смера у
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, знање језика која су у службној
употреби у Општини Мали Иђош, најмање 6 месеци радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
Члан 7.
У Глави III у члану 24. Правилника код радног места под бројем 45. Интерни ревизор мења
се опшис посла који глси:
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„Звање: Самостални саветник
број службеника: 1
Опис посла: припрема предлог повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана рада;
припрема оперативни план рада интерне ревизије; обавља и кординира активностима ревизије
система са комбинацијом других типова ревизије; обавља активности интерне ревизије коришћења
средстава из ЕУ фондова и фондова других међународних организација и институција; припрема
извештај о извршеној интерној ревизији система и даје препоруке; обавља посебне ревизије система
на захтев руководиоца; прати контролу спровођења датих препорука; припрема годишње и
периодичне извештаје о раду интерне ревизије; припрема саветодавни извештај; пружа савете и
смернице нижем руководству и запосленима; обезбеђује највиши професионални ниво обављања
интерне ревизије као битан елемент управљачке структуре; обезбеђује одржавање организационих и
професионалних етичких стандарда и обавља по потреби друге активности у прописаним
овлашћењима по налогу Председника општине.
Услови: стечено високо образовање економске науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци од чега
најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле
или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у
јавном сектору, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 8.
У Глави IV у члану 24а. Правилника радно место под бројем 46. Послови бесплатне правне
помоћи грађанима, нормативно-правни послови за органе општине, и послови управљања
људским ресурсима разврстава се у:
„Завање: Млађи саветник

број службеника: 2

Опис посла: обавља послове пружања бесплатне правне помоћи, пружањем правних савета и
састављањем поднесака (тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, поднесака, жалбе и
другог правног средства), заступањем и одбраном, сагласно закону који уређује пружање бесплатне
правне помоћи, припрема нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују
организација и рад органа општине: Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине и
Општинске управе; прати и проучава извршавање закона и других прописа; стара се о усклађености
нормативних аката општине од значаја за рад органа општине са законским, подзаконским актима и
актима општине; припрема и израђује нацрте појединачних аката у другостепеном поступку; обавља
стручно-оперативне послове припреме и организовања седница Скупштине општине, Општинског
већа и њихових радних тела – сталних и повремених; врши административно-техничку припрему
предлога и обраду усвојених нормативних аката органа; сарађује са унутрашњим организационим
јединицама Општинске управе, установама, предузећима и организацијама које решавају у управном
поступку у првом степену ради припреме материјала за седницу Општинског већа на којој се решава
у управном поступку у другом степену; припрема нацрте решења и других аката које Општинско
веће доноси приликом решавања у другом степену; обрађује записнике са седница Скупштине
општине, Општинског већа и њихових радних тела; врши анализу описа послова и радних места у
органима општине и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у
органима општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у
органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима;
развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника,
унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и припрему предлога годишњег
Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово
извршавање; организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног
усавршавања, обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања, распоређивања,
плата запослених; израђује појединачне акте из области радних односа; обрађује и комплетира акте и
води персонална досијеа; обавља послове везане за пријављивање на здравствено и пензионо
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осигурање запослених, постављених и изабраних лица у органима општине; обавља
административно-стручне послове везане за поступак колективног преговарања; води кадровске и
друге евиденције из области радних односа службеника, намештеника и функционера. Обавља и
остале послове по налогу Руководиоца Одељења, Начелника и Секретара СО. Одговара Руководиоцу
Одељења и Начелнику за благовремено и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга
свог рада.
Услови: стечено високо образовање из научне области права на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање три године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци, знање службених
језика која су у службеној употреби у Општини Мали Иђош, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Члан 9.
Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу даном доношења и објављује се у
„Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-1/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

306.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе Слободана Пејовића из Малог Иђоша од 19.07.2021. године задужује
се Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинскоправне послове за даље поступање.
Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-2/2021-01
Дана:20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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307.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе Бранка Пејовића из Малог Иђоша од 19.07.2021. године задужује се
Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне
послове за даље поступање.
Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-3/2021-01
Дана:20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

308.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одбија се молба Данијела Живковића из Фекетића од дана 26.07.2021. године којим
тражи да му се изда у закуп стан у улици Главна број 43/1. Молба се одбија из разлога што је
предметна непокретност предвиђена за кадровске потребе.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-4/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.
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309.
На основу члана 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ број
10/2016) и члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Сл. лист општине
Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Риста Мирановића из Фекетића од 28.07.2021. године и одобрава се
коришћење јавних спортских терена Спортско Кошаркашком Удружењу „Јадран 024 Млади
Галебови“ за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта и у складу са планом и програмом Спортског Савеза општине Мали Иђош.
Члан 2.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-5/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

310.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев Горана Павићевића из Ловћенца од дана 30.07.2021. године и
покреће се поступак отуђења непокретности. Задужује се Одељење за инвестиције,
урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове општинске управе
општине Мали Иђош да покрене поступак прикупљањем писмених понуда.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
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Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-6/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Број 39.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

311.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев Зорана Павићевића из Ловћенца од дана 30.07.2021. године и
покреће се поступак отуђења непокретности. Задужује се Одељење за инвестиције,
урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове општинске управе
општине Мали Иђош да покрене поступак прикупљањем писмених понуда.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-7/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

312.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев ЈП „Комунал Мали Иђош“ – ПЈ Фектеић од дана 05.08.2021. године
и и одобрава се подносиоцу молбе коришћење гаражног простора иза летње позорнице у
Фекетићу за потребе смештаја трактора, радних машина и додатних приручних уређаја.
Члан 2.

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2021.

Страна 11.

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-8/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

313.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе Mali Tech Trade d.o.o. од 05.08.2021. године којим је подносилац
изразио заинтересованост за куповину базена у Малом Иђошу и дела земљишта у
грађевинском подручју, и то на парцели под бројем 2851, број лн. 4956 К.О. Мали Иђош,
план Општине је да се предметна непокретност прода, али након спроведеног цепања
парцеле и након споведеног јавног огласа за продају предметне непокретности, све у складу
са важећим законским прописима.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-9/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

314.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће oпштине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Страна 12.
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Усваја се молба Солга Виктора и Чиле из Фекетића од 16.08.2021. године за
обезбеђивање услуге личног пратиоца детета и задужује се Центар за социјални рад општине
Мали Иђош за реализацију.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-46-10/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

315.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Mихаља Пожоњија из Фекетића од дана 16.08.2021. године за
финансијску помоћ у лечењу детета и одобрава се исплата износа од 60.000,00 РСД на терет
буџета општине Мали Иђош и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-11/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

316.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 20.08.2021. године доноси

Број 39.
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ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Славице Николић из Ловћенца од дана 16.08.2021. године за
финансијску помоћ у лечењу и одобрава се исплата износа од 60.000,00 РСД на терет буџета
општине Мали Иђош и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-46-12/2021-01
Дана: 20.08.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

317.
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи(„ Службени гласник РС“, бр.72/2009,
81/09- исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019- др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 16. Одлуке о грађевинском земљишту у
јавној својини општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 23/2017) и
Закључка Општинског већа бр: 06-4-14/2020-01 од 23.01.2020.г и Закључка општинског већа
бр: 6-28-17/2021-01 од 21.06.2021.г, Општинско веће oпштине Мали Иђош на седници
одржаној дана 25.08.2021.године доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали
Иђош прикупљањем писмених понуда
и расписује
ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем
писмених понуда
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења је неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Мали Иђош:
1. Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 439 м2, на катастарској парцели
1624/2 к.о. Ловћенац, ул. Никола Ђурковић, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у
лист непокретности 2445, земљиште под делом зграде површине 60м2 и ливада 1. класе,
површине 433 м2.
- Почетна цена: 759,00 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
- Депозит: 20 % од почетне цене вредности непокретности у јавној својини, у динарској

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
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2. Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 346 м2, на катастарској парцели
1624/9 к.о. Ловћенац, ул. Никола Ђурковић, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у
лист непокретности 2445 и ливада 1. класе, површине 346 м2.
- Почетна цена: 599,00 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
- Депозит: 20 % од почетне цене вредности непокретности у јавној својини, у динарској

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
3. Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 786 м2, на катастарској парцели
1624/10 к.о. Ловћенац, ул. Никола Ђурковић, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у
лист непокретности 2445 и ливада 1. класе, површине 786 м2.
- Почетна цена: 1.360,00 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
- Депозит: 20 % од почетне цене вредности непокретности у јавној својини, у динарској

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
4. Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 263 м2, на катастарској парцели
1624/2 к.о. Ловћенац, ул. Вида Сјеклоће, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у лист
непокретности 2445 и њива 1. класе, површине 263 м2.
- Почетна цена: 460,00 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
- Депозит: 20 % од почетне цене вредности непокретности у јавној својини, у динарској

противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Почетна цена по којој се непокретности отуђују одређена је у еврима, с тим што се исплата врши у
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате .

Наведене парцеле се отуђују поједниначно, а не као целина.
Почетне цене утврђене су на основу процене ПРОЦЕНА ПЛУС доо за судско вештачење и
инжењеринг, Суботица, израђене од стране судског вештака за грађевинарство из Суботице
дипл.инг. Миомира Паовице.
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка
прикупљања писмених понуда.
Купцима ће се дати дозвола уписа (clausula intabulandi) ради уписа права својине код
надлежне службе за катастар непокретности тек по исплати у потпуности купопродајне цене.
Непокретности се отуђује у виђеном стању, баз права купца на накнадну рекламацију.
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем прикупљања писмених понуда.
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се разматрати.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су поднела благовремене и потпуне
пријаве.
Пријава за сваку парцелу појединачно, мора бити читко попуњена.
За учешће у поступку отуђења се утврђује депозит у износу од 20 % од почетне цене
вредности непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Понуда мора да садржи:
1. За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања, фотокопију личне карте, а ако је
лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа.
2. За правна лица: назив, седиште и број телефона и мора да је потпише овлашћено лице. Уз
понуду, правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката са
подацима за то правно лице, које није старије од 30 дана.
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3. Понуђени износ мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из јавног
огласа.
Уз понуду се доставља:
1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини од 20% од утврђене почетне цене, који се уплаћује на
уплатни рачун општине Мали Иђош, примања од продаје земљишта у корист нивоа
општина 840-841151843-84, број модела 97, позив на број 23-219.
2. Уколико подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора оверити јавни
бележник.
3. Фотокопија личне карте за физичка лица
4. Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се
може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.
Све потребне информације као и увид у документацију у вези са горе наведеним непокретностима,
могу се добити у општинској управи Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош, канцеларија бр.21, контакт
телефон 024/4730-010, локал 120.
Пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, са потребном документацијом
назначеном у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Мали Иђош,
Главна бр. 32, са назнаком:“ Комисији за спровођење поступка отуђења односно давања у закуп,
прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Мали Иђош “, непосредно

преко писарнице или поштом, и видном напоменом“ НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење пријаве са документацијом је 30 дана од дана оглашавања с тим што ће се рок за
подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Иђош“, односно до. 24.09.2021.г. у 12,00 часова.

Благовременима ће се сматрати све пријаве које стигну у општинску управу Мали Иђош до
неведеног рока.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног
надметања.
Трошкови потврде уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу
произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈИХ
ПОНУЂАЧА
Отварање приспелих понуда за сваку појединачну катастарску парцелу, на Оглас обавиће се
дана 27.09.2021.г у 12:00 часова у Малој сали зграде општинске управе општине Мали
Иђош, сала број 3, уз присуствовање пријављених на Оглас.
Поступак прикупљања писмених понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела
бар једна уредна и благовремена понуда, за сваку наведену парцелу појединачно, јер се
катастарске парцеле отуђују појединачно, а не као целина.
Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача за сваку наведену парцелу је највиша понуђена
цена.
Уговор са најповољнијим понуђачима биће закључен у року од 30 дана од дана доношења
Одлуке да се непокретност отуђи најповољнијим понуђачима, а купопродајна цена мора
бити исплаћена пре закључења уговора.
Најповољнијим понуђачима уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну
цену.
Уколико најповољнији понуђачи не приступи закључењу уговора или не плате купопродајну
цену у наведеном року, сматраће се да су одустали од понуде и губе право на повраћај
депозита.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
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Учесници поступка прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољније
понуђаче имају право на повраћај депозита у року од 5( пет) радних дана од дана отварања
писмених понуда.
Овај Оглас објавитиу дневном листу „Дневник”, на огласној табли Општинске управе општине Мали
Иђош, на интернет страни Општине Мали Иђош и у Службеном листу општине Мали Иђош, с тим
што ће се рок за подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-47-1/2021-01
Дана: 25.08.2021.године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

318.
На основу члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним
трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали
Иђош“, број 37/2020), Општинско веће опшине Мали Иђош на седници одржаној дана
25.08.2021. године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика
основних и средњих школа у шк. 2021/2022 години
I.
Општина Мали Иђош врши партиципацију у путним трошковима редовних ученика
основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:
A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који редовно путују од места становања
до места школе ради похађања наставе
Услови за признање права на партиципацију:
1. да је редован ученик основне или средње школе;
2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош.
Ученици средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у путним
трошковима.
А/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:

Број 39.

Службени лист општине Мали Иђош
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1. Захтев за признавање права – (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично у
Услужном
центру);
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе или основне школе;
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља или
старатеља;
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља.
А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:
1. Ученик, који је корисник права на новчану социјалну помоћ поред документације из тачке
А/1 овог огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на
новчану социјалну помоћ.
2. Вуковци основних школа у шк. 2020/2021. години поред документације из тачке А/1 овог
огласа, прилажу и фотокопију Вукове дипломе.
3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2020/2021. години поред документације из тачке
А/1 овог огласа, прилажу и доказ о својству ђака генерације.
4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 и са 5,00 односно 8. разред основне
школе са просеком изнад 4,50, поред документације из тачке А/1 овог огласа прилажу
фотокопију сведочанства из средње школе, односно сведочанствa о завршеном 8. разреду
основне школе а оригинал се подноси на увид службеном лицу који води поступак.
5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак, поред
документације из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног и важећег
Решења о признавању права на дечји додатак.
НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу.
II.
Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима средњих и
основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег и зимског
распуста.
III.
Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали Иђош
(У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама). Адреса: Општина
Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32.
Захтеви се предају почев од 26.08.2021. године до 27.09.2021. године
О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење решењем у
року од 15 дана од пријема целокупне документације.
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Година 2021.
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Аутономна покрајина Војводина
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Општинско веће
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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
начелник Општинске управе
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.
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KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
községi közigazgatás vezetője
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
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IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
načelnik Opštinske uprave
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
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