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2.
На основу члана 92. става 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2 009) и члана
31.става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош бр.13/2008пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. године
доноси следећу
О Д Л У К У
о ексте рној ре визији буџета општине Мали Иђ ош
за 2012.годину

I.
Екстерну ревизију буџета општине Мали Иђош ће обављати лице које испуњава услове за
обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
II.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана добијања сагласности од стране Државне ревизорске
институције.
III.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-2/2013-02
Датум:30.01.2013. године
МАЛ И ИЂОШ

Председник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________

3.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , бр.
129/0 7) и члана 70. став 1. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013.
године, донела је
О Д Л У К У
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂО Ш
I.

ОСНОВНЕО ДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи
са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске
управе општине Мали Иђош ( у даљем тексту:Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа је орган општине.
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Општинска управа образује се као јединствени орган.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Члан 3.
Општинска управа:
Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће;
Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског
већа;
Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
Извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених
послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и
то до краја јануара текуће године за претходну годину;
Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће.

Члан 4.
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона,Статута општине и
других аката општине.
Члан 5.
Рад општинске управе је доступан јавности, и подложан критици и јавној контроли грађана
на начин утврђен Законом, Статутом општине и овом одлуком.
Члан 6.
Запослени у општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не руководећи
се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и
заступати.
Члан 7.
Средства за финансирање послова општинске управе обезбеђују се у буџету општине Мали
Иђош.
II.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛО КРУГ РАДА

Члан 8.
У оквиру општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење
међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређене области, као одељења.
Члан 9.
Начела за унутрашње уређење у Општинској управи утврђује Председник општине.
Члан 10.
У општинској управи основне организационе јединице су:
Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске
послове
Одељење за привреду, пољопривреду и канцеларија за локални економски развој
Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију , имовинско-правне
послове и статистику
Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комуналностамбене послове
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Члан 11.
Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске
послове обавља управне и стручне послове:
- у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено
Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу
потписа рукописа и преписа,
- остваривању права грађана у области социјалне заштите, здраствене заштите, друштвене бриге о
деци и омладини,
- предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, студентског стандарда, културе и
спорта, борачко-инвалидске заштите,
- инспекцијске послове у области образовања.
Издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у
Општинској управи.
Врши послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање,
чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и
средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање
угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове
економата за Општинску управу.
Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске
послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са
новонасталим променама.
За извршење одређених послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова
државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и
рада грађана, образују се Месне канцеларије.
Месне канцеларије се образују за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Ловћенац,
2. Месна канцеларија Фекетић.
Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних
књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу
рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење
послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то
предвиђено законом и другим прописима.
Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери
Општинска управа.
У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и
установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он
овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.
Месне канцеларије врше одређене послове Месне заједнице у насељеним местима Општине,
које им поверава Скупштина општине и Председник општине.
Врше и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
Члан 12.
Одељење за привреду, пољопривреду и канцеларија за локални економски развој врши
управне и стручне послове из области привреде. Даје пројекције будућих кретања и учествује у
изради стратегије укупног привредног развоја општине.
Врши стручне и административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области локалног економског развоја.
Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе
Општине на сајмовима и другим манифестацијама.
Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама
привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине.
Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање
одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и
других привредних делатности од интереса за Општину.
Одељење за привреду, пољопривреду и канцеларија за локални економски развој је носилац
израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде
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пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног
земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних
радова и сл.
Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних
друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и
израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.
Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.
Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе
за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.
Обавља сручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе
фондова за развој АПВ и Републике Србије, као и Републичке Агенције за развој МСПП.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
Члан 13.
Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, имовинске правне послове и
статистику, организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта
буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.
Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.
У извршавању буџета контролише се план извршења буџета, врши промене апропријација у
складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке
буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечни информише Председника
општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.
Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, имовинске правне послове и
статистику пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода
и дефинише тромесечне, месечне, и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља
готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.
Обавља рачуноводствене послове, врши плаћање, води главну књигу трезора и одабране
помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну
буџета.
Обавља рачуноводствене послове за општинску управу и друге субјекте када му је то
посебном одлуком поверено.
Врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и
обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и
врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески
обвезник у складу са Законом.
Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода,
редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против
управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води
пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по
основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења и потврда по чињеницама о којима води
службену евиденцију.
Раде и послове из области имовинских правних односа. Спроводи управне поступке до
доношења општег интереса за спровођење експропријације, арондације, административног преноса,
припремање решења експропријације,
административном преносу права коришћења,
деекспропријацији, одузимању грађевинског земљишта, одређивање накнаде за изузете и
експроприсане непокретности, установљење службености, признавању пречег права градње, давању
неизграђеног грађевинског земљишта на коришћење. Води евиденцију о општинској имовини.
Одељење ради и план јавних набавки и обавља стручне послове код јавних набавки.
Надлежан је за примену закона о јавној набавци.
Ради извештаје и статистичке прорачуне за потребе одељења општинске управе, Председника
општине, Републичком заводу за статистику и другим институцијама.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
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Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене
послове врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је
непосредно сровођење поверено општини у области урбанизма, комунално стамбеној области и
области заштите животне средине.
Одељење учествује у изради програма за израду Просторног плана општине, врши јавно
оглашавање ради уступања израде планског документа, стара се о излагању планског документа на
јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталне
записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских
подлога, прикупља податке израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради
урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким
уловима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је урбанистички
пројекат израђен у складу са Урбанистичком планом, прибавља сагласности које су посебним
законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење
на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије
је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу,
издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката,
доноси решење о рушењу објеката по захтеву странке.
Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско
веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.
Врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара
се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.
Прати остварење програма уређивања грађевинског земљишта.
Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
складу са Законом као и друге послове поверене законом у стамбеној области.
Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање
одређених делатности у сладу са Законом.
Врши послове инспекцијског надзора из области изградње, послове инспекцијског надзора у
области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине и
послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.
Врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора из области претходног става,
врши извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама
Општине.
Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.
Члан 15.
Председник општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи, који
обављају послове из појединих области и то:
- За област запошљавање, рад и социјалну политику;
- За област омладина, спорт и невладине организације;
- За област привреда, развој и инвестиције.
Председник општине посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника.
Члан 16.
Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени
и врши и друге послове по налогу Председника општине
Члан 17.
Организационе послове за рад помоћника Председника општине обављају основне
организационе јединице Општинске управе, зависности од области у којој су ангажовани.
Члан 18.
Председник општине посебном одлуком оснива локалну службу за инспекцију и ревизију за
Општину Мали Иђош.
На права, обавезе и одговорности запослених у служби из става 1. овог члана, примењују се
прописи којима се уређују радни односи у Општинској управи.
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Члан 19.
Општинском управом руководи начелник.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском
већу.

Члан 20.
За начелника општинске управе поставља се лице које има завршен правни факултет,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелник Општинске управе има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Члан 21.
Општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе.
Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година.
Јавни оглас из ства 1. овог члана расписује Општинско веће.
За спровођење јавног огласа, Општинско веђе образује Комисију од три члана.
Комисија из претходног става, утврђује испуњеност услова кандидата за начелника
Општинске управе и о томе подноси извештај.
На основу извештаја Комисије, Председник општине предлаже канди дата за начелника
Општинске управе.
Заменикначелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим
условима као начелник.
Члан 22.
Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује
законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних
организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о
обезбеђивању услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе уз сагласност Општинског већа.
Члан 23.
На образложени предлог Председника општине, начелник Општинске управе може бити
разрешен и пре истека времена на које је постављен.
Начелник Општинске управе може поднети оставку.
У случају подношења оставке, начелник се разрешава на првој наредној седници Општинског
већа.
Члан 24.
Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци
основних организационих јединица и то:
- Радом Одељења-Руководилац Одељења;
Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих
организационих јединица и то:
- Радом одсека-шеф одсека;
- Радом службе-шеф службе.
Члан 25.
Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе, организују и обезбеђују
њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на поједине унутрашње
организационе јединице и запослене и старају се о испуњавању радних дужности запослених.
Руководилац основне организационе јединице је, у извршавању послова из претходног става,
дужан да се придржава налога и упутства начелника Општинске управе.
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Руководилац основне организационе јединице одговоран је Председнику општине и
начелнику Општинске управе, за свој рад и за законит и благовремени рад основне организационе
јединице којом руководи.
Члан 26.
Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник
Општинске управе.
Члан 27.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе
на предлог руководиоца основне организационе јединице.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје
унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном вршењу
послова, и равномерној упослености запослених.
За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руководиоцу
основне организационе јединице и начелнику Општинске управе.
IV.

ОДНОСИ ОПШТИНС КЕ УПРАВЕ С А ДРУГИМ О РГАНИМА

1. ОДНОС ПРЕМА ПРЕДС ЕДНИКУ О ПШТИНЕ, СКУПШТИНИ О ПШТИНЕ И
ОПШТИНС КОМ ВЕЋУ
Члан 28.
Општинска управа обавезна је да Скупштини општине, Председнику општине и Општинском
већу даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга.
Општинска управа одговорна је Скупштини општине за потпуно и благовремено вршење
послова у складу са прописима.
Члан 29
Општинска управа у вршењу послова из своје надлежности придржава се смерница,
упутстава и начелних ставова Председника општине.
Председник општине усмерава и усклађује рад Општинске управе у односу на: начин рада
Општинске управе у примењивању одлука и општих аката Скупштине општине и аката председника
општине, доношењу прописа за које је овлашћена Општинска управа, спровођење мера које одреде
инспекцијски органи у вршењу надзора над радом Општинске управе.

Члан 30
Ради остваривања права надзора Општинског већа над радом Општинске управе, председник
општине:
- разматра извештај о раду Општинске управе и своје мишљење доставља Скупштини
општине,
- предлаже Општинском већу поништавање општих аката који су у супрнотности са одлуком
или општим актом Скупштине општине или председника општине уз налагање да се донесе
нови акт у складу са законом,
- предлаже Општинском већу укидање општих аката Општинске управе који су у супротности
са одлуком или општим актом Скупштине општине или председника општине уз налагање да
се донесе нови акт у складу са законом,

-

-

Члан 31.
Општинско веће:
врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, Статутом или другим општим актом или одлуком Скупштине
општине,
решава у упавном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација из изворног делокруга општине.
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Члан 32.
У вршењу надзора над радом Општинске управе, председник општине може предузети
одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене законом, ради обезбеђења ефикасног
извршавања задатака и послова Општинске управе.
Општинска управа је дужна да, на захтев председника општине или надлежног министарства
предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се обезбеђује ефикасно
извршавање задатака и послова из њеног делокруга.
Члан 33.
Општинска управа има право да од Председника општине тражи смернице, упутства и
начелне ставове о одређеним питањима од значаја за извршење прописа општине.
Уколико Општинска управа и начелник Општинске управе не извршавају своје послове
стручно, законито и одговорно, Председник општине ће упозорити на то начелника Општинске
управе и затражити да у одређеном року предузме одговарајуће мере.

Члан 34.
Општинска управа је у обавези да Скупштини општине, Председнику општине и
Општинском већу даје обавештења и податке из свог делокруга, који су неопходни за њихов рад.
Општинска управа је у складу са законом и другим прописима самостална у односу на
примену истих.
Уколико Председник општине захтева спровођење смерница, упутстава или ставова супротно
надлежности и законитости рада Општинске управе, начелник Општинске управе ће упозорити на то
Председника општине.
Уколико стање из претходног става овог члана остане непромењено након упозорења,
начелник Општинске управе ће о томе обавестити Скупштину општине.
2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УС ТАНОВАМА
Члан 35.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и
дужна је да сва ком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних
интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових
права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство
грађана.
Члан 36.
Општинска управа је дужан да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа
по њима и о томе благовремено обавештава грађане.
Члан 37.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на односе
према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и
интересима, на основу Закона и Одлука Општине.
3. МЕЂУСОБНИ
ОДНОСИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОСНОВНИХ

О РГАНИЗАЦИОНИХ

ЈЕДИНИЦА

Члан 38.
Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају се на
правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и овом Одлуком.
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Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују када то
захтева природа послова и размењују потребне податке и информације неопходне за рад.
V.

ЈАВНОС Т РАДА

Члан 39.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем
(интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова
из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног
времена и другим променама.
Члан 40.
Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим
случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.
О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.
Члан 41.
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представљају
државну, војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Општинске управе.
VI.

ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНС КЕ УПРАВЕ

Члан 42.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.
Општинска управа може издавати инструкције и стручна упутства и давати објашњења.
Члан 43.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог
извршавања.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа, наређује или
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се прописује начин рада и вршење послова општинске управе, као и других
организација, када врше поверене послове општинске управе у извршавању појединих одредаба
одлука и других прописа.
Решењем и закључком се одлучује о појединачним стварима, у складу са одлукама и другим
прописима.
Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања општинске
управе, као и других организација када врше поверене послове општинске управе, којима се
обезбеђује успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица
општинске управе и за стручан рад запослених у оптшинској управи и другим организацијама које
врше поверене послове.
Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби одлука и других
прописа.

Члан 44.
Решења, правилнике, наредбе и упутства доноси начелник општинске управе, осим ако
одлуком и другим прописима није другачије одређено.
VII.

С УКОБ НАДЛЕЖНОС ТИ

Члан 45.
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других организација
када, на основу одлуке Скупштине општине, одлучују о појединим правима грађана, правних лица
или других странака.
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Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица
општинске управе.
VIII.

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 46.
По жалби против првостепеног решења општинске управе из оквира права и дужности
општине решава Општинско веће, уколико законом или другим прописима није друкчије одређено.
По жалби против првостепеног решења друге организације, када у вршењу управних
овлашћења одлучује о појединачним правима и обавезама из оквира права и дужности општине,
решава Општинско веће, уколико законом или другим прописом није друкчије одређено.
IX.

ИЗУЗЕЋ Е СЛУЖБЕНО Г ЛИЦА

Члан 47.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе.
X.

КАНЦЕЛАРИЈС КО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 48.
Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се на Општинску управу, као и
на друге организације која врше јавна овлашћења.
XI.

РАДНИ ОДНОС

Члан 49.
У радни однос у општинској управи може бити примљено лице које, поред општих услова
утврђених у закону, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме и радне оспособљености
утврђене законом и актом о систематизацији радних места.
У радни однос у општинску управу лице се прима на основу:
1. акта о постављању,
2. коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата,
3. споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом.

Члан 50.
Пријем у радни однос у Општинску управу обавља се у складу са законом.
Члан 51.
Општинске инспекторе поставља и разрешава начелник Општинске управе, уз мишљење
начелника одговарајућег оделења.
Члан 52.
О правима, обавезама и одговорностима запослених лица одлучује начелник Општинске
управе.
Члан 53.
У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз
практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом.
Актом о систематизацији радних места утврђује се број приправника.
Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време, а ради стручног
оспособљавања у својству волонтера.
Члан 54.
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Запослени у Општинској управи могу се у току рада распоредити на послове у истом органу,
преузети по споразуму у други орган по потреби, а без сагласности радника; упутити у други орган;
или привремено распоредити ван седишта органа, у складу са прописима.
Решење о распоређивању радника из претходног става доноси начелник Општинске управе,
на предлог руководиоца основних организационих јединица.
Члан 55.
Запослени у општинској управи стичу звања под условима утврђеним законом.
Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење послова
одређеног степена сложености у општинској управи.
Члан 56.
Утврђивање зарада и других примања запослених лица у општинској управи врши се у складу
са законом и другим прописима и општим актима којима се уређује висина зарада запослених у
државним органима.
Члан 57.
У складу са актом о унутрашњoј организацији и систематизацији Општинске управе, а
на основу закона, начелник Општинске управе, на предлог руководиоца основне организационе
јединице, одлучује о звањима запослених и коефицијентима за утврђивање плата.
Члан 58.
Запослена и постављена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и
материјално на начин и по поступку утврђеним законом и колективним уговорм.
Члан 59.
Радни однос запослених у општинској управи престаје под условима и на начин утврђеним
законом и актом донетим на основу закона.
XII.

С РЕДС ТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ О ПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 60.
Средства за финансирање Општинске управе ради извршавања послова из надлежности
општине утврђује се у буџету општине јединствено за Општинску управу, на основу финансијског
плана Општинског органа управе који доноси начелник уз сагласност Председника општине.
Члан 61.
За законито коришћење средстава за плате запослених, изабраних, именованих и
постављених лица, материјалне и трошкове посебне намене, набавку и одржавање опреме и
средстава за посебне намене одговоран је начелник Општинске управе.
Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из претходног става потписује
начелник општинске управе, по овлашћењу председника општине.
XIII.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.
Запослени у Општинској управи настављају са радом на радним местима до распоређивања
по новој унутрашњој организацији и систематизацији.
Нераспоређени радници имају права утврђена законом.
Члан 63.
У року од 30 дана од дана доношења Одлуке начелник Општинске управе је дужан да донесе
акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Општинској управи уз
сагласност Председника општине.

Члан 64.
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Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинској управи
(''Службени лист општине Мали Иђош'', број 1/2005, 19/2008) и Одлука о изменама и допунама
Одлуке о Општинској управи ((''Службени лист општине Мали Иђош'', број 16/2009).
Члан 65.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Мали Иђош''.
С КУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-3/2013-02
Дана:30.01.2013.год.
Мали Иђош

Председник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________
Re publika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
O pština Mali Iđoš

LO KALNI AKCIO NI PLAN ZAPOŠLJAVANJA
OPŠTIN E MA LI IĐO Š
ZA 2013. GO DINU

Mali Iđoš, januar 2013.
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1. Uvod
Lokalni akcioni plan zapošljavanja z a 2013. godinu
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2013. godinu predstavlja osnovni instrument
sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na lokalnom nivou u 2013. godini. Njime se definišu ciljevi i
prioriteti politike zapošljavanja na lokalnom nivou i utvrđuju programi i mere koje će se realizovati kako bi
se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2013. godinu usklađen je sa postojećim
nacionalnim dokumentom zapošljavanja – Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (u daljem tekstu
NAPZ) za 2013. godinu. Pravni osnov za utvrđivanje NAPZ predstavlja Zakon o zapošljavanju i osiguranju
za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ , broj 36/0 9) kojim je definisano sprovođenje aktivne
politike zapošljavanja i utvrđena obaveza izrade Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja na godišnjem
nivou.
Pri izradi NAPZ za 2013. godinu uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smernice evropske strategije za period do
2020. godine koje se odnose na zapošljavanje i kojom pametan, održiv i inkluzivan rast ekonomije stvara
mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju; kao i ciljevi,
prioriteti i planirane aktivnosti usvojenih nacio nalnih strategija i razvojnih dokumenata.
Pored gore navedenih nacionalnih okvira Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2013.
godinu je usklađen sa postojećim lokalnim strategijskim dokumentima.

Број 2.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2013.

Страна 33.

2. Analiza stanja lokalnog okruženja
Analiza lokalnog okruženja je urađena prilikom izrade Programa razvoja opštine Mali Iđoš 2010 – 2014,
delovi te analize su prikazane u nastavku ovog dokumenta u ovom i u sledećem poglavlju:
2.1 Opština Mali Iđoš u brojkam a

181 km2
Površina:
Broj
stanovnika:
12.289
naseljenosti: 68
Gustina
st/km2
Poljoprivre dnih površina: 93,6%
Stopa godišnjeg pada stanovništva (1991-2002): -6,0‰
Broj z aposlenih (2011): 1.730
Broj nez aposlenih (2013): 2.395
ND po stanovniku (2005): 43,1% nivoa Republike Srbije
Struktura ND po sektorima: poljoprivreda (59,4%), industrija (21,9%), trgovina (14,2%), saobraćaj (2,2%),
građevinarstvo (0,9%), ostalo (1,7%)
Broj MSP: 46 mikro, 13 malih i 6 srednjih preduzeća
Drumski saobraćaj: Autoput E-75 Novi Sad-Subotica (15,7 km), Magistralni M-22 Srbobran-Mali IđošSubotica (17,8 km), Regionalni put P-118
Feketić-Vrbas (4,5 km)
Železnička pruga: Međunarodni kolosek
Beograd-Novi Sad-Subotica
Reke: Krivaja (73 km)
Ustanovljeno lovište: Lovačko udruženje
«Krivaja» i lovačka društva: Lovćenac–
Lovćenac, Jelen- Feketić, Fazan- Mali Iđoš
Kulturne manifestacije i seoski turizam: Katai
salaš i Etno kuća, Domboš Fest, Dani feketićke
višnje, Spomen dani CSÉPE IMRE, Dani berbe i
vina, Regionalni noćni turnir u malom fudbalu,
Dani Podolszki József, Dani svete Ane, Dani
piva.
2.2 Geografski polož aj
U centralnom delu Bačke, u podnožju T elečke
visoravni i dolini reke Krivaje prostire se opština
Mali Iđoš (181 km²), koja predstavlja jednu od
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najmanjih opština (posle Bačkog Petrovca i Temerina) u Vojvodini. U tri naselja – Feketić, Lovćenac i Mali
Iđoš prema popisu iz 2011. godine živi 12.289 stanovnika.
Međunarodni put E-75, kao i glavna železnička pruga, koji povezuju Beograd-Suboticu i državnu granicu
(Horgoš i Kelebija) sa srednjom Evropom, prolaze kroz sva tri naselja opštine.
Opština Mali Iđoš se nalazi na 50 kilometara od Subotice (na severu) i Novog Sada (na jugu), dok je glavni
grad, Beograd udaljen oko 130 km.
Veći privredni centri, Vrbas i Bačka Topola su udaljeni na oko 12 km od opštin e, a u neposrednom
teritorijalnom kontaktu je i sa opštinama Bečej, Srbobran i Kula.
2.3 Prirodni potencijali
Prirodne potencijale u opštini čine plodno zemljište više lesne zaravni i niže lesne terase, umerena
kontinentalna klima i rečica Krivaja. Ovi uslovi predstavljaju izuzetno povoljne geografske odlike, kako za
ljudske aktivnosti, tako i za njihovo stanište. Najveće prirodno bogatstvo opštin e je izuzetno kvalitetno
poljoprivredno zemljište. Zemljište po pedološkom sastavu čine cernozemi livadske crnice i ritska crnica na
lesnoj podlozi.
Poljoprivre dno zemljište prostire se na 16.929 ha i obuhvata 93,6% teritorije opštine. Najveći deo je pod
oranicama i baštama (98,3%) u okviru kojih je najzastupljenija površina pod žitom (64,0%) i industrijskim
biljem (27,8%). Manje površine su pod krmnim (5,4%) i povrtnim (2,1 %) biljem. Voćnjaci i vinogradi
prostiru se na manje od 1% poljoprivrednog zemljišta i uglavnom se nalaze u naseljima. Neobrađeno
zemljište koje zahvata površin e pod livadama i pašnjacima kao i ribnjake, trstike i bare takođe zauzima 1%
poljoprivrednog zemljišta.
Šume se prostiru na svega 44 ha teritorije opštine, tj čine svega 0,2% od ukupne površine opštine i
predstavljaju nedovoljno zastupljen resurs. Stanje šumskog zelenila kako po veličini, tako i po sastavu, tipu
uzgoja i drugim osobenostima ne zadovoljava funkcije koje zelenilo ima u domenu priv rednih i ekoloških
zahteva.
Najznačajniji prirodni potencijal pored poljoprivrednog zemljišta je rečica Krivaja i njene pritoke. Protiče
kroz sva tri naselja i svojim tokom pravca severozapad-jugoistok preseca deo bačke lesne zaravni na dva
dela. Za razliku od ostalih ravničarskih reka Krivaja im a dovoljno vode tokom cele godine. Plodno tle i
hidrografske odlike Krivaje predstavljaju prirodne potencijale i vrednosti za dinamičniji razvoj opštine.
2.4 Dem ografija
Opština Mali Iđoš, kao teritorijalno najmanja opština u Vojvodini, zauzima prostor od 181 km2 na kome živi
12.289 stanovnika prema preliminarnim rezult atima popisa stanovništva iz 2011. godine ili 68 stanovnika na
km 2, što je svrstava u relativno gusto naseljena područja (prema kriterijumu da gusto naseljeni prostori imaju
51-100 stanovnika na km2 ). Izrazit je višedecenijski trend smanjenja gustine naseljenosti (1953. godine
iznosila je 92,6; 1961. - 94,7; 1971. - 86,4; 1981. - 82,7; 1991.- 80, 2002. - 75 i 2011. godine 68 stanovnika
na km2).
Tabe la 1: Porast-pad stanovništva opštine Mali Iđoš (1948-2011.)
Godina
Broj
Lančani
Inde ks porasta
stanovnika
indeks
(1948 = 100)
1948
17683
100,00
1953
16767
94,8
94,8
1961
17144
102,2
97,0
1971
15651
91,3
88,5
1981
14975
95,7
84,7
1991
14137
94,4
79,9
2002
13494
95,5
76,3
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0,91

Страна 35.

0,69

Kretanje stanovništva na području opštine Mali Iđoš, pored apsolutnog smanjenja stanovništva, karakterišu
tri osnovne determinante: (a) nizak natalitet, (b) pove ćanje stope mortalite ta i (c) migracioni procesi.
Područje opštine Mali Iđoš spada u grupu emigracionih i de populacionih područja. Kretanje
stanovništva na području opštine Mali Iđoš moguće je pratiti od prvog zvaničnog popisa 1869. godine do
danas. Kvantitativno posmatrano, ukupan broj stanovnika se u posmatranom periodu povećao za svega 2,5%
(sa 11.992 stanovnika, koliko je registrovano 1869. godine, na 12.289 stanovnika po poslednjem popisu
2011. godine).
Međutim, ovaj period karakterišu različita razdoblja. U periodu 1869-1948. ukupno stanovništvo beleži
uzlazni trend, pri čemu je 1948. godine u opštini registrovan maksimalan broj stanovnika (17.683), zatim
sledi kratak nestabilan period emigracionih tokova do 1961. godine (17.144) i negativno demografsko
razdoblje od 1961. do danas, kada se ukupno stanovništvo smanjilo za 27%.
Sva tri naselja beleže pad broja stanovništva, pri čemu najveći odliv stanovništva u poslednjih 20 godina ima
naselje Mali Iđoš (sa 6.603 - 1971.godine na 5.465 – 2002. godine). U poslednjim dekadama 1971-1981. i
1991-2002. godine opština Mali Iđoš beleži negativne stope prosečnog godišnjeg rasta stanovništva (-3,9 i 4,2 na 1.000 stanovnika). Za razliku od većine vojvođanskih opština, Mali Iđoš nije monocentrična opština i
stanovništvo je ravnomerno raspoređeno u sva tri naselja.
Osnovno obeležje dem ografskih kretanja opštine Mali Iđoš jeste nizak prirodni priraštaj, tako da više
nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva. Kretanje prirodnog priraštaja, posebno u periodu posle
1990. godine, je izuzetno nepovoljno i 1996. godine dostiže negativnih 6,4‰, da bi 2004. godine pao na čak
-9,3‰.
Stope nataliteta su veoma niske (prosek poslednjih pet godina je ispod 10‰), dok su stope mortaliteta jedne
od najvećih u Vojvodini (npr. u 2000. iznosila je 17,2‰). Negativna stopa prirodnog priraštaja u dužem
vremenskom periodu ukazuje na problem depopulacije, odnosno "bele kuge". Mehanički priraštaj je bio vrlo
značajan izvor populacionog rasta. (Grafikon 1)

2.4.1 Starosna struktura stanovništva
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Starosna struktura stanovništva opštine Mali Iđoš sve više ima karakteristike «regresivnog», odnosno starijeg
tipa stanovništva, budući da se smanjuju fertilni i omladinski kontingent stanovništva, što se može uočiti iz
oblika starosne piramide za 2002. godinu.

Grafikon 4: Polna i starosna struktura stanovništva opštine Mali Iđoš 2011.

Pad nataliteta ubrzao je starenje stanovništva od baze starosne piramide, a povećanje prosečnog trajanja
života sredovečnog i starog stanovništva, intenziviralo je starenje s vrha piramide. Dominantan broj
stanovnika spada u kategoriju radno-sposobnog stanovništva (68,69%), što se može uzeti u obzir kao
značajan razvojni potencijal koji će opredeljujuće uticati na tržište rada i zaposlenost.
Jedan od najpouzdanijih analitičkih pokazatelja starosne strukture stanovništva, a time i procesa
demografskog starenja jeste in deks starenja, koji izražava odnos starog i mladog stanovništva. Ukoliko
indeks starenja premaši vrednost 40 (starih na 100 mladih stanovnika), govorimo o staroj populaciji. Indeks
starenja od 86,6 na području opštine Mali Iđoš, evidentno premašuje graničnu vrednost, ali je i dalje ispod
proseka Severno-bačkog okruga, odnosno AP Vojvodine.Prema rezultatima popisa 2011. prosečna starost u
opštini Mali Iđoš iznosi 41,1 godine, što značajno prevazilazi graničnu vrednost od 30 godina, koja je u
demografskoj teoriji prihvaćena kao medijalna vrednost.
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Службени лист општине Мали Иђош

Година 2013.
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2.4.2 Obrazovna struktura stanovništva
Obrazovna struktura stanovništva ima poseban značaj u demografskim istraživanjima, s obzirom na uticaj
koji ima na prirodno i migraciono kretanje stanovništva.
U obrazovnoj strukturi stanovništva starog 15 i više godina na području Mali Iđoš (2002.), završena srednja
škola je najčešći vid obrazovanja kod oba pola (41% stanovnik a), na drugom mestu je osnovno obrazovanje
(29% uglavnom starijeg sloja stanovništva), dok je 5,6% stanovništva opštine sa višom i visokom stručnom
spremom.
Značajno je napomenuti da je više od 50% stanovništva opštine na nivou osnovnog i nižeg obrazovanja, što
nesporno zahteva veće angažovanje na obrazovanju stanovništva kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i
programe permanentnog obrazovanja.
T akođe, broj stanovnika sa srednjim obrazovanjem je 2,9% ispod proseka AP Vojvodine. Iako je zabeležen
trend smanjenja broja nepismenih u poslednjih deset godina i dalje je prisutan značajan procenat nepismenog
stanovništva (235 stanovnika), posebno ženskog stanovništva (2,7% stanovništva starog 10 i više godina).

2.4.3 Ekonomska struktura stanovništva
Radnosposobno stanovništvo po popisu iz 2011.godine iznosi 8.441 tj. 68,69% od ukupnog broja
stanovnika. Procenat izdržavanog stanovništva je 27,51%.
Posmatrajući kroz period od popisa 1971. godine, evidentno je opadanje udela izdržavanog, a porast udela
aktivnih i lica sa ličnim prihodom. Opšta stopa aktivnosti je oko 10% ispod proseka AP Vojvodine i
Republike Srbije. Stopa zaposlenosti aktivnog stanovništva iznosi 20,49% (2011.godina), a 1991. godine ova
stopa iznosila je 54,4%;
Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosi 14,6%, dok je učešće njegovog aktivnog dela u
ukupnom aktivnom stanovništvu 75%. Na osnovu pregleda ekonomske strukture stanovništva opštine Mali
Iđoš dobija se potvrda teze da od privredne strukture zavise promene u opštoj aktivnosti i njenim
pojedinačnim stopama (zaposlenosti i nezaposlenosti). Takođe, razvijen privredni sektor determinisao je da u
ekonomskoj strukturi stanovništva žene čine čak 63% izdražavane populacije, tačnije, zbog strukture radnih
mesta ženska radna snaga se teže zapošljava.
Na dalje kretanje onog dela populacije koje vrši ekonomsku funkciju, a to je aktivno stanovništvo i njegovu
«reprodukciju», može se uticati sadejstvom demografskih i socioekonomskih činilaca. U osnovi prvih nalazi
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se biološko ili društveno modifikovano kretanje nataliteta i mortaliteta, dok su u drugim sadržani značajni
socijalni, ekonomski i tehnološki elementi aktivnosti. Ovi drugi opredeljuju stopu po kojoj će stanovništvo
svake starosnopolne grupe učestvovati u ekonomskoj delatnosti, pa prema tome opredeljuju i opštu stopu,
obim i karakter aktivnog stanovništva.
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Службени лист општине Мали Иђош

Година 2013.
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3. Analiza re alizacije Lokalnog akcionog plana z apošljavanja opštine Mali Iđoš z a 2013.
godinu.
Za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2013. godinu u budžetu
opštine predviđeno je 2.000.0 00,00 dinara koja sredstva će se udružiti sa sredstvima Pokrajinskog
Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Opština Mali Iđoš i Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica će zajedno raspisati
konkurs za realizaciju zapošljavanja putem javnih radova.
Kre tanje nezaposlenosti u opštini Mali Iđoš
Na birou za zapošljavanje registrovano je 2.336 nezaposlenih lica (decembar 2012.) i to većinom ženske
populacije (1.172). Dodatni problem čini velika prikrivena nezaposlenost, koja premašuje razmere realne
nezaposlenosti. Problem nezaposlenosti je prisutan ne samo kod lica koja se vode na tržištu rada već i kod
jednog broja radnika koji su formalno zaposleni, ali zbog privredne neaktivnosti njihovih preduzeća nemaju
posla.

Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je izuze tno ne povoljna. Najveći je procenat nezaposlenih
nekvalifikovanih radnika sa samo osnovnim obrazovanjem. Njihove radne sposobnosti zahtevaju značajno
unapređenje, kako bi se ispunili budući zahtevi privrede, takođe, visoko je učešće nezaposlenih sa III i IV
stepenom stručne spreme što ukazuje na nefleksibilnost obrazovnog sistema i njegovu neprilagođenost
potrebama privrede.
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Još jedna u nizu nepovoljnih okolnosti je da većina nezaposlenih lica prvi put traži zaposlenje, što
neminovno ukazuje na činjenicu da region nije u dovoljnoj meri krenuo u neophodna prilagođavanja i
restrukturiranje.

4.
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. Гласник
РС, бр.36/2009 и 88/2010), члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана
30.01.2013. године доноси

Број 2.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2013.
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О ДЛУКУ
О УС ВАЈАЊУ ЛО КАЛНО Г АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПО ШЉАВАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Мали Иђош за 2013.годину по
изради и прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање oпштине Мали Иђош.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂО Ш
Број:06-2-4/2013-02
Дана:30.01.2013. године
Ма л и И ђ о ш

Председник С купштинe општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________
5.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 31.
става 1. тачке 20. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. године
донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У
ОПШТИНИ МАЛИ ИЂО Ш
Члан 1.
Овом одлуком се образује Одбор за израду локалног Акционог плана за младе у општини
Мали Иђош (у даљем тексту: Одбор) са циљем израде локалног Акционог плана за младе у општини
Мали Иђош.
У оквиру утврђеног задатка из става 1. овог члана, Одбор ће се бавити израдом и
имплементацијом локалног Акционог плана за младе у општини Мали Иђош.
Члан 2.
Одбор за израду локалног Акционог плана за младе чине председник и заменик председника
и 9 чланова који учествују у планирању и реализацији политике за младе општине Мали Иђош:
1. Удварди Илдико из Малог Иђоша, председник
Андреа Мрачевић из Фекетића, заменик председника
2. Златко Поповић из Ловћенца, члан
3. Виолета Герег Ковач Пустаи из Малог Иђоша, члан
4. Сич Емеше из Малог Иђоша, члна
5. Фонтањи Андор из Малог Иђоша, члан
6. Драгана Пешикан из Ловћенца, члан
7. Гулич Денеш из Малог Иђоша, члан
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8. Сабо Жолт из Малог Иђоша, члан
9. Милена Маравић из Фекетића, члан
10. Рајшли Барањи Емеше из Фекетића, члан

Мали
-

Члан 3.
Делокруг рада и задаци Одбора приликом израде локалног Акционог плана за младе општине
Иђош су:
пресек тренутног стања положаја младих општине Мали Иђош,
лоцирање и анализирање проблема младих општине Мали Иђош,
дефинисање процеса акционог планирања,
формулисање мера за решавање проблема младих општине Мали Иђош,
имплементација локалног акционог плана политике за младе у општини Мали Иђош,
прибављање додатних средстава за израду локалног Акционог плана за младе општине Мали
Иђош,
обавља и све друге послове у складу са основним задацима и циљевима ради којих је
образован,

У оквиру утврђеног задатка из става 1 овог члана Одбор ће се бавити израдом Акционог
плана за младе до 1. августа 2013. године.
Члан 4.

Стручне и административне послове за Одбор обављаће Одељење за друштвене делатности
Општинске управе Општине Мали Иђош.
Чл.5
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Одбора за израду локалног
Акционог плана за младе у општини Мали Иђош бр.06-24/2007-02 од 27.12.2007.год.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Иђош“

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ
Предсе дник С купштине општине
МАЛИ ИЂОШ
Марко Ровчанин, с.р.
Број:06-2-5/2013-02
Дана:30.01.2012.године
М а л и Иђ о ш
____________________ . ____________________

6.
На основу члaна 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош (Службени лист општине
Мали Иђош бр. 13/2008 - пречишћен текст) и члана 10. и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за
развој пољопирвреде и предузетништва општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.
4/2009), по предлогу председника општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 30.01.2013. године доноси
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Р ЕШ ЕЊ Е
О РАЗРЕШ ЕЊУ УПРАВНО Г И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПО ЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШ ТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂО Ш
Члан 1.
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и
предузетништва општине Мали Иђош:
- из реда оснивача:
1. Пал Карољ из Фекетића -председник Управног одбора
2. Лукач Андор из Малог Иђоша- члан
3. Слободан Пејовић из Ловћенца- члан
- из реда стручњака пољопривреде:
4. Ленђел Андор из Малог Иђоша- члан
5. Хоркаи Жолт из Фекетића- члан
Члан 2.
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и
предузетништва општине Мали Иђош:
- из реда оснивача:
1. Данило Дабовић дипл. правник из Ловћенца-председник Надзорног одбора
2. Молнар Миклош дипл. економиста из Малог Иђоша- члан
- из реда стручњака пољопривреде:
3. Радивоје Спасић дипл.агроном из Ловћенца-члан
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-6/2013-02
Дана:30.01.2013. године
М а л и Иђ о ш

Предсе дник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________
7.
На основу члaна 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош (Службени лист општине
Мали Иђош бр. 13/2008 - пречишћен текст) и члана 10. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2009),
по предлогу председника општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 30.01.2013. године доноси
Р ЕШ ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНО Г ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПО ЉОПРИВРЕДЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂО Ш
Члан 1.
Именују се следећа лица за председника и члановe Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош:
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- из реда оснивача:
1. Александар Савић из Ловћенца за председника Управног одбора
2. Бачи Габор из Фекетића за члана
3. Барањи Силард из Малог Иђоша за члана
- из реда стручњака пољопривреде:
4. Берток Лајош из Фекетића за члана
5. Варга Геза из Малог Иђоша за члана
Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од четири године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-7/2013-02
Дана:30.01.2013. године
М а л и Иђ о ш

Предсе дник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________

8.
На основу члaна 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош (Службени лист општине
Мали Иђош бр. 13/2008 - пречишћен текст) и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2009),
по предлогу председника општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 30.01.2013. године доноси
Р ЕШ ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБО РА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂО Ш
Члан 1.
Именују се следећа лица за председника и члановe Надзорног одбора Фонда за развој
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош:
- из реда оснивача:
1. Блажо Стојановић дипл. правник из Фекетића за председника Надзорног одбора
2. Барањи Ева дипл. економиста из Малог Иђоша за члана
- из реда стручњака пољопривреде:
3. Горан Бојо вић др ветеринарске медицине из Ловћенца за члана
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од четири године.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-8/2013-02

Предсе дник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.
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Службени лист општине Мали Иђош
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М а л и Иђ о ш
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9.
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 31.става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине
Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана
30.01.2013. године доноси следеће

Р ЕШ ЕЊ Е
о разре ше њу члана Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ Ловће нац

Члан 1.
Разрешава се члан Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ Ловћенац
-

из ре да запослених

1. Оливера Раут из Ловћенца
Члан 2.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“ .

О б р а зл о ж е њ е
Основна Школа „Вук Караџић“ Ловћенац је дана 11.01.2013.год.поднела предлог за разрешење члана
школског одбора Оливере Раут, из реда запослених Основне школе „Вук Караџић“ из Ловћенца, због
тога што је иста изабрана за директора школе са почетком мандата од 01.01.2013.год.
Скупштина општине Мали Иђош је на основу члана 54. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 31.става 1. тачке 10. Статута општине
Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст), разрешила члана
школског одбора Оливеру Раут из реда запослених Основне школе „Вук Караџић“ из Ловћенца, из
разлога што је функција директора школе неспојива са обављањем послова у органу управљања
школе.

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-9/2013-02
Дана:30.01.2013. године
М а л и Иђ о ш

Председник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________

10.
На основу члана 55. ст.3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09 и 52/2011) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) Скупштина општине Мали
Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. године доноси

Страна 46.

Година 2013.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 2.

Р ЕШ ЕЊ Е
О РАЗРЕШ ЕЊУ ПР ЕДС ЕДНИКА УПРАВНО Г О ДБОРА ПРЕДШКО ЛСКЕ УСТАНО ВЕ
„ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се Цекуш Атила из Малог Иђоша, председник Управног одбора Предшколске
установе „Петар Пан“ Мали Иђош из реда јединице локалне самоуправе.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

О б р а зл о ж е њ е

Дана 17.01.2013.године Цекуш Атила из Малог Иђоша је поднео писану оставку Скупштини
општине Мали Иђош, на место председника Управног одбора Предшколске установе „Петар Пан“
Мали Иђош, из личних разлога. Скупштина општине Мали Иђош је сходно чл.55 ст.3 Закона о
основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 52/2011) и чл. 31. ст.
1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 –
пречишћени текст), донела Решење о разрешењу председника Управног одбора Предшколске
установе „Петар Пан“ Мали Иђош.

С КУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-10/2013-02
Дана:30.01.2013. године
М а л и Иђ о ш

Предсе дник С купштине општине
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . ____________________

