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Број 21.

209.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2017. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте удружења и одобрава се исплата
финансијских средстава за финансирање програма/пројеката удружења у 2017. години за:
-

Удружење „Роми општине Мали Иђош“ - 30.000,00 динара за пројекат „Представљање
традиције и културе рома општине Мали Иђош“
Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-39-1/2017-01
Дана: 24.07.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

210.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте удружења и одобрава се исплата
финансијских средстава за финансирање програма/пројеката удружења у 2017. години за:
-

„Тихи Дон“ Друштво Српског-Руског пријатељства – 5.000,00 динара за пројекат „Дочек
културног ансамбла из Костроме Русија“
Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-39-2/2017-01
Дана: 24.07.2017. године
Мали Иђош

Година 2017.

Страна 3.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

211.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте удружења и одобрава се исплата
финансијских средстава за финансирање програма/пројеката удружења у 2017. години за:
-

Удружење грађана „Eco Enjoy”- 100.000,00 динара за пројекат „Дани прославе Свете Ане
2017“
Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-39-3/2017-01
Дана: 24.07.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

212.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2017. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте удружења и одобрава се исплата
финансијских средстава за финансирање програма/пројеката удружења у 2017. години за:

Страна 4.

-

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

Удружење „Пилвакс”- 80.000,00 динара за пројекат „Весеље у данима кирбаја“
Члан 3.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 4.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-39-4/2017-01
Дана: 24.07.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

213.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), („Службени гласник РС“, број
88/2016), 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), 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 10. Одлуке о
Општинској управи општине Мали Иђош (''Службени лист општине Мали Иђош'' број
2/2013, 10/2013 и 14/2014 ), 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. Олдуке о општинском
јавном правобранилаштву Општине Мали Иђош (''Службени лист општине Мали Иђош'' број
39/2016) Општинскo веће, на предлог начелника Општинске управе општине Мали Иђош,
дана 03.08.2017. године, усвојило је обједињену

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ И СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Члан 1.

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 5.

Овим Правилником се врши измена и допуна Правилника (у даљем тексту:
Правилник) о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, и
стручним службама општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 4/2017 и 13/2017).
Члан 2.
У члану 4. и члану 20. у табелама уместо броја 2 радних места и броја 2 службеника
на положају II група треба да стоји број „3“ код радних места и број „3“ код службеника.
Члан 3.
У члану 21. Правилника у Одељку 6. иза радног места 1. Начелник Општинске
управе додаје се радно место:
„ 2. Заменик Начелника Општинске управе
Звање: положај у II групи

број службеника на положају: 1

Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама
Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из
надлежности Општинске управе по овлашћењу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
Члан 4.
Ова измена и допуна Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
локалном „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-1/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

214.

Општинско веће Скупштине општине Мали Иђош на основу члана 136. Закона о
општем управном поступку(„ СЛ.Лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 „Сл.Гласник РС“, бр.
30/2010, 18/2016) и члана 6. тачке 1. и члана 8. Тачка 1. Правилника о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња као и

Страна 6.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

висини накнаде штетe( „Службени лист општине Мали Иђош 27/2016, 7/2017, 12/2017),
03.08.2017. доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ захтев Канчар Францишке из Малог Иђоша ул. Јаноша Херцега бр. 40, као
основан и предлаже да се са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади
штете у висини од 35.000,00 динара.
Образложење
Дана 05.07 2017.г Канчар Францишка из Малог Иђоша ул. Јаноша Херцега бр. 40 је поднела
захтев за накнаду штете настеле услед уједа напуштеног пса на територији општине Мали
Иђош, који се догодио дана 05.07.2017.г. Уз захтев је приложила:
1. Захтев од 10.07.2017.г
2. Потврда о уједу пса Комуналног инспектора бр: 355-88/2017-05 од 10.07.2017.
3. Извештај Дома здравља“ др. Мартон Шандор“ од 05.07.2017.г и од 06.07.2017.г са
Извештајем лекара специјалисте – Општа болница Суботица, од 07.07.2017.г, у којем
се наводи да није потребна антирабична заштита.
4. Потврда ветеринара EUROVET 2008 DOO PVS од 07.07.2017. г бр: 7/2017
5. Потврда Министарства унутрашњих послова Полицијска управа СуботицаПолицијска станица Мали Иђош од 10.07.2017. г бр: 230-24709/17-1
6. Личну карту
7. Потписан Образац-1 Изјава
Комисија је након разматрања захтева утврдила да је захтев благовремен и основан, и
предлаже да се уважи захтев оштећене као основан и да се са истом закључи вансудско
поравнање на висину од 35.000,00 динара, јер се ради о лакој телесној повреди.
Члан 8. Правилника предвиђа да се у случају основаности захтева Комисија може
предложити износ према следећим критеријумима за претрпљени физички бол и страх
који је настао:
1. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење
опште животне активности за пунолетна лица- 35.000,00 динара
2. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење
опште животне активности за малолетна лица- 60.000,00 динара
3. као последица тешке телесне повреде које су проузроковале умањење опште животне
активности- 100.000,00 динара.
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити тужба пред
надлежним судом.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-2/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 7.

____________________ . ____________________

215.

Општинско веће Скупштине општине Мали Иђош на основу члана 136. Закона о
општем управном поступку(„ СЛ.Лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 „Сл.Гласник РС“, бр.
30/2010, 18/2016) и члана 6. тачке 1. и члана 8. Тачка 1. Правилника о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња као и
висини накнаде штетe( „Службени лист општине Мали Иђош 27/2016, 7/2017, 12/2017),
03.08.2017. доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ захтев Марије Контић из Ловћенца ул. Блажа Попиводе бр. 2, као основан и
предлаже да се са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади штете у
висини од 35.000,00 динара.
Образложење
Дана 07.07 2017.г Марију Контић из Ловћенца ул. Блажа Попиводе бр. 2 је поднела захтев за
накнаду штете настеле услед уједа напуштеног пса на територији општине Мали Иђош, који
се догодио дана 04.07.2017.г. Уз захтев је приложиола:
1. Захтев од 07.07.2017.г
2. Потврда о уједу пса Комуналног инспектора бр: 355-87/2017-05 од 06.07.2017.
оверена фотокопија
3. Извештај Дома здравља“ др. Мартон Шандор“ од 04.07.2017.г са Извештајем лекара
специјалисте – Општа болница Врбас, од 05.07.2017.г са упутом за амбулантно
оверена фотокопија
4. Потврда ветеринара EUROVET 2008 DOO PVS од 07.07.2017. г бр: 8/2017 оверена
фотокопија
5. Потврда Министарства унутрашњих послова Полицијска управа СуботицаПолицијска станица Мали Иђош од 04.07.2017. г бр: 230-16470/17 оверена фотокопија
6. Личну карту
7. Потписан Образац-1 Изјава
Комисија је након разматрања захтева утврдила да је захтев благовремен и основан, и
предлаже да се уважи захтев оштећене као основан и да се са истом закључи вансудско
поравнање на висину од 35.000,00 динара, јер се ради о лакој телесној повреди.
Члан 8. Правилника предвиђа да се у случају основаности захтева Комисија може
предложити износ према следећим критеријумима за претрпљени физички бол и страх
који је настао:
1. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење
опште животне активности за пунолетна лица- 35.000,00 динара
2. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење
опште животне активности за малолетна лица- 60.000,00 динара
3. као последица тешке телесне повреде које су проузроковале умањење опште животне
активности- 100.000,00 динара.
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Страна 8.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити тужба пред
надлежним судом.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-3/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

216.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 03.08.2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Доставља се молба Кривокапић Миодрага од 14.07.2017. Одељењу за привреду,
пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене
послове ради израде извештаја Општинском већу о стању куће.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-4/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

217.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 03.08.2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 9.

Даје се сагласност Ловачком удружењу „Криваја“ Мали Иђош на конкурисање за расподелу
средстава из Буџетског фонда за развој ловства у АП Војводини за 2017. годину. Предмет
конкурса је подизање ремиза за дивљач. Сагласност се односи на следеће катастарске
парцеле:
-

катастарска парцела 3597/1 К.О. Ловћенац - лист непокретности 2445.

-

катастарска парцела 3597/2 К.О. Ловћенац - лист непокретности 2445.

Члан 2.
Листове непокретности на трошку Општинске управе општине Мали Иђош прибавља
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-5/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

218.

На основу члана 46. става 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 60. ствава 1. тачке 2. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 48. става 1.
Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
бр. 16/2008) Општинско веће дана 03.08.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
о делимичном поништају Споразума о престанку радног односа уз исплату новчане
накнаде – за запослене у јавном сектору који испуњавају услове за превремену старосну
пензију број: 118-6/2017-03 од 28.04.2017. године

1. Поништава се делимично Споразум о престанку радног односа Молдваи Иштвана из
Малог Иђоша, намештеника на Пословима економата и руковаоца имовине уз
исплату новчане накнаде – за запослене у јавном сектору који испуњавају услове за
превремену старосну пензију број: 118-6/2017-03 од 28.04.2017. године у делу који се
односи на намеру и спремност запослног за споразумни престанак радног односа уз
исплату новчане накнаде.
2. Запосленом ће се исплати отпремнина за одлазак у превремену старосну пензију у
укупном износу од 136.492,00 динара до 25.08.2017. године.
3. Отпремнина из тачке 2. овог решења исплаћује се на рачун запосленог број: 3550000005216516-75 код Војвођанске банке.
Образложење

Страна 10.

Година 2017.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

Запослени Молдваи Иштван из Малог Иђоша, намештеник на Пословима економата и
руковаоца имовине и Данило Дабовић, Начелник Општинске управе општине Мали Иђош
дана 28.04.2017. године су на основу члану 21. Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 61/2016 – одлука УС)
закључили Споразум о престанку радног односа запосленог у Општинској управи општине
Мали Иђош број: 118-6/2017-03 са даном 26.05.2017. године, уз исплату новчане накнаде у
висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу
престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике,
Општинска управа општине Мали Иђош није у складу са чланом 7. став 2. Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору спровела мере
рационализације, које подразумевају смањење броја запослених кроз укидање или
обједињавање појединих послова који нису обухваћени неопходним функцијама
организационих облика, смањивањем величине и промену структуре организационих
јединице, обједињавањем заједничких административно-техничких и логистичких послова
за више организационих облика и др., већ је пре анкетирања запосленог Молдваи Иштвана о
намери и спремности престанка радног односа уз исплату новчане накнаде Правилником о
организацији и систематизацији радних места у општинској управи и стручним службама
општине Мали Иђош број: 06-5-2/2017-01 од 03.02.2017. године повећала број извршиоца на
радном месту Послови економата и руковаоца имовине са 1 на 2.
С обзиром да надлежни органи општине нису предложили мере за смањење броја
запослених, није утврђена потреба рационализације броја запослених, поништавају се
одредбе Споразума из тачке 1. овог решења о намери и спремности запосленог, Молдваи
Иштвана за споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде, као и о
његовом изјашњавању да прихвата престанак радног односа уз исплату новчане накнаде.
Запослени Молдваи Иштван је навршио 64 година живота и 40 година стажа
осигурања, те на дан престанка радног односа испуњава услове за превремену старосну
пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Отпремнина из тачке 2. овог решења израчуната је у складу са чланом 42а став 1.
Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015).
Запосленом који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висини 125% од плате коју би
остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не
може бити нижа од две просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначном
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.
На основу напред наведених одлучено је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења запослени може у року од 60
дана од дана достављања да покрене спор пред надлежним судом.
1. Молдваи Иштвану из Малог Иђоша
2. Књиговодству
3. Архиви
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-6/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2017.

Страна 11.

219.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 03.08.2017. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Овлашћује се Општински правобранилац општине Мали Иђош за закључење вансудког
поравнања са Николом Марковићем до износа од 94.000,00 динара. Предмет од 08.06.2017.
доставља се Општинском правобраниоцу општине Мали Иђош на даље решавање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-40-7/2017-01
Дана: 03.08.2017. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

12.oldal

2017.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

21. szám

209.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. július 24-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk az egyesületek projektjei eszközelosztására szolgáló bizottság javaslatát, és a
következő pénzeszköz kifizetését hagyjuk jóvá:
-

Kishegyes község Roma egyesülete részére-30.000 dinár Kishegyes község roma lakossága
hagyományainak és kultúrájának bemutatása projektre

A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-39-1/2017-01
Kelt: 2017.07.24-én

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

210.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. július 24-én meghozza a
következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk az egyesületek projektjei eszközelosztására szolgáló bizottság javaslatát, és a
következő pénzeszköz kifizetését hagyjuk jóvá:
-

Tihi Don szerb-orosz barátság egyesület részére-5.000 dinár Az oroszországi Kostromából
érkező művelődési egyesület fogadása projektre

A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

21.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-39-2/2017-01
Kelt: 2017.07.24-én

2017.év

13.oldal

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

211.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. július 24-én meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk az egyesületek projektjei eszközelosztására szolgáló bizottság javaslatát, és a
következő pénzeszköz kifizetését hagyjuk jóvá:
-

Eco Enjoy polgári egyesület részére-100.000 dinár Szent Anna-napok 2017 projektre

A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-39-3/2017-01
Kelt: 2017.07.24-én

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

212.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. július 24-én meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk az egyesületek projektjei eszközelosztására szolgáló bizottság javaslatát, és a
következő pénzeszköz kifizetését hagyjuk jóvá:

14.oldal

2017.év

-

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

21. szám

Pilvax egyesület részére-80.000 dinár Búcsú-napi mulatságok projektre

A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Marko Lazić, s. k.
Szám: 06-39-4/2017-01
KT elnöke
Kelt: 2017.07.24-én

____________________ . ____________________

213.
Аz autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 58.
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016 szám), az autonóm tartományok és a helyi
önkormányzati egységek tisztviselői munkahelyi rendszerezésének kritériumairól és munkahelyi
leírásaik mércéiről (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2016 szám), az autonóm tartományok és a helyi
önkormányzati egységek közalkalmazottai munkahelyi rendszerezésének kritériumairól és
munkahelyi leírásaik mércéiről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2016 szám),
Kishegyes község Községi közigazgatásáról szóló határozat 10. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 2/2013, 10/2013, 14/2014 és 21/2016 szám), a belső ellenőrzési szolgálat
megalapításáról szóló határozat 12. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4/2017 szám),
Kishegyes község polgári jogvédőjéről szóló határozat 9. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 10/2014 szám), Kishegyes község községi vagyonjogi ügyészségéről szóló határozat 9.
szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 szám) alapján, a Községi tanács,
Kishegyes község Községi közigazgatása vezetőjének javaslatára, 2017. augusztus 3-án elfogadta
az egyesített
SZABÁLYZATOT
A MUNKAHELYEK SZERVEZÉSÉRŐL ÉS BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁBAN ÉS SZAKSZOLGÁLATAIBAN
1. szakasz
A jelen szabályzattal módosul a munkahelyek szervezéséről és besorolásáról szóló
szabályzat (a továbbiakban:szabályzat) Kishegyes község Községi közigazgatásában és
szakszolgálataiban (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4/2017 és 13/2017 szám).
2. szakasz
A 4. és 20. szakaszban a táblázatokban a 2 munkahely és a 2 tisztségviselő II. csoport
helyett 3 munkahely és 3 tisztviselő kell, hogy álljon.
3. szakasz

21.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2017.év

15.oldal

A szabályzat 21. szakasza 6. részében a Községi közigazgatás vezetője munkahely után a
következő munkahely adódik:
2. Községi közigazgatás vezetőjének helyettese
Fokozat: II, csoportban lévő tisztségviselő

tisztségviselők száma: 1

Munkaköri leírás: Helyettesíti a Községi közigazgatás vezetőjét annak távollétében vagy
kötelessége végzésének akadályozottsága esetén, a törvénnyel, a község statútumával, a képviselőtestület, községi tanács és községi elnök határozataival összhangban; egyéb, Községi közigazgatás
hatáskörébe tartozó ügyleteket is végez, a Községi közigazgatás vezetője felhatalmazásával.
Feltételek: Felsőfokú végzettséggel rendelkezik jogtudomány terén, általános akadémiai
tanulmányokon legkevesebb 240 ECTS ponttal, akadémiai mesterképzésen, szakmai
mesterképzésen,
szakképesítési
akadémiai
tanulmányokon,
szakképesítési
szakmai
tanulmányokon, illetve legkevesebb négy éven át tartó alapvető vagy szakképesítési egyetemi
tanulmányokon, államvizsgával és legalább egy éves munkatapasztalattal rendelekzik a
szakmában, számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office csomag és internet).
4.szakasz
A jelen szabályzatmódosítás a helyi Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől
számított nyolcadik napon lép hatályba.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-1/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

214.
Kishegyes község Községi tanácsa az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136.
szakasza (JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 sz., SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010,
18/2016 sz.) és a lakossági kérelmek megoldásának eljárásáról és módjáról, a kóborállatok
harapása során keletkezett károk megtérítésével kapcsolatosan, valamint a kártérítés magasságának
meghatározásáról szóló szabályzat 6. szakasza 1. pontja és 8. szakasza 1. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 27/2016, 7/2017, 12/2017 szám) alapján, 2017. augusztus 3-án meghozza
a következő
VÉGZÉST
Elfogadjuk a kishegyesi Kancsár Franciska, Herceg János 40., megalapozott kérelmét, és
peren kívüli megegyezés megkötését javasoljuk a sértett személlyel, 35.000,000 dinár összegű
kártérítésről.
Indoklás
2017. július 5-én a kishegyesi Kancsár Franciska, Herceg János 40., kártérítési kérelme
nyújtott be, kóborkutya-harapás következtében Kishegyes község területén, amely 2017. július 5én történt. A kérelem mellé a következőket csatolta:

16.oldal
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

21. szám

1. 2017.07.10-i kérelem
2. A kommunális felügyelő 2017.07.10-i, 355-88/2017-05 számú, kutyaharapásról szóló
bizonylata
3. Dr. Márton Sándor Egészségház 2017.07.05-i és 2017.07.06-i jelentése a szabadkai
általános kórház szakorvosának 2017.07.07-i jelentésével, amelyben az áll, hogy nincs szükség
veszettség elleni védelemre.
4. Az EUROVET 2008 DOO PVS állatorvosának 2017.07.07-i, 7/2017 számú bizonylata
5. Belügyminisztérium-szabadkai rendőrhivatal-kishegyesi rendőrállomás 2017.07.10-i,
230-24709/17-1 sz. bizonylata
6. Személyi igazolvány
7. Aláírott Űrlap-1 Kijelentés
A bizottság a kérelem megvitatását követően megállapította, hogy a kérelem időben érkezett és
megalapozott, és javasolja a sértett kérelmének elfogadását, mint megalapozott, és peren kívüli
megegyezés megkötését azon személlyel, 35.000,00 dinár összegben, mivel könnyű testi sérülésről
van szó.
A szabályzat 8. szakasza előlátja, hogy a kérelem megalapozottsága esetén, a bizottság a
következő kritériumok szerint javasolhat összeget az elszenvedett testi fájdalomért és félelemért,
amely a következők miatt keletkezett:
1. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység
csökkenése nagykorú személyeknél- 35.000,00 dinár
2. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység
csökkenése kiskorú személyeknél- 60.000,00 dinár
3. súlyos testi sérülés következménye, amely az általános élettevékenység csökkenését idézte
elő-100.000,00 dinár.
A fent említettek alapján döntöttünk úgy, mint a rendelkező részben.
JOGORVOSLAT: A jelen záradék ellen fellebbezhető az illetékes bíróságnál.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-2/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

215.
Kishegyes község Községi tanácsa az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136.
szakasza (JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 sz., SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010,
18/2016 sz.) és a lakossági kérelmek megoldásának eljárásáról és módjáról, a kóborállatok
harapása során keletkezett károk megtérítésével kapcsolatosan, valamint a kártérítés magasságának
meghatározásáról szóló szabályzat 6. szakasza 1. pontja és 8. szakasza 1. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 27/2016, 7/2017, 12/2017 szám) alapján, 2017. augusztus 3-án meghozza
a következő

21.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2017.év

17.oldal

VÉGZÉST
Elfogadjuk a szeghegyi Marija Kontić, Blažo Popivoda 2., megalapozott kérelmét, és peren
kívüli megegyezés megkötését javasoljuk a sértett személlyel, 35.000,000 dinár összegű
kártérítésről.
Indoklás
2017. július 7-én a szeghegyi Marija Kontić, Blažo Popivoda 2., kártérítési kérelme
nyújtott be, kóborkutya-harapás következtében Kishegyes község területén, amely 2017. július 4én történt. A kérelem mellé a következőket csatolta:
1. 2017.07.07-i kérelem
2. A kommunális felügyelő 2017.07.06-i, 355-87/2017-05 számú, kutyaharapásról szóló
bizonylatának hitelesített másolata
3. Dr. Márton Sándor Egészségház 2017.07.04-i jelentése a szabadkai általános kórház
szakorvosának 2017.07.05-i jelentésével, a beutalóval együtt-hitelesített fénymásolat
4. Az EUROVET 2008 DOO PVS állatorvosának 2017.07.07-i, 8/2017 számú bizonylata
5. Belügyminisztérium-szabadkai rendőrhivatal-kishegyesi rendőrállomás 2017.07.04-i,
230-16470/17 sz. bizonylatának hitelesített fénymásolata
6. Személyi igazolvány
7. Aláírott Űrlap-1 Kijelentés
A bizottság a kérelem megvitatását követően megállapította, hogy a kérelem időben érkezett és
megalapozott, és javasolja a sértett kérelmének elfogadását, mint megalapozott, és peren kívüli
megegyezés megkötését azon személlyel, 35.000,00 dinár összegben, mivel könnyű testi sérülésről
van szó.
A szabályzat 8. szakasza előlátja, hogy a kérelem megalapozottsága esetén, a bizottság a
következő kritériumok szerint javasolhat összeget az elszenvedett testi fájdalomért és félelemért,
amely a következők miatt keletkezett:
1. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység
csökkenése nagykorú személyeknél- 35.000,00 dinár
2. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység
csökkenése kiskorú személyeknél- 60.000,00 dinár
3. súlyos testi sérülés következménye, amely az általános élettevékenység csökkenését idézte
elő-100.000,00 dinár.
A fent említettek alapján döntöttünk úgy, mint a rendelkező részben.
JOGORVOSLAT: A jelen záradék ellen fellebbezhető az illetékes bíróságnál.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-3/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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216.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 3-án meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Továbbítjuk Krivokapić Miodrag 2017.07.14-i kérelmét a Gazdasági, mezőgazdasági,
településrendezési, építési, környezetvédelmi és kommunális-lakásügyi osztálynak, a ház
állapotáról történő jelentés kidolgozása érdekében, a Községi tanács részére.

2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-4/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

217.
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 3-án meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Jóváhagyjuk a kishegyesi Krivaja Vadászegyesület, Vadászatfejlesztési Költségvetési Alapból
származó eszközelosztásra szolgáló pályázaton való részvételét Vajdaság AT-ban 2017-ben. A
pályázat tárgya búvóhely felállítása vadállatok számára. A jóváhagyás a következő kataszteri
parcellákra vonatkozik:
-

3597/1 kataszteri parcella, Szeghegy k.k.- 2445 sz. ingatlanlap.

-

3597/2 kataszteri parcella, Szeghegy k.k.- 2445 sz. ingatlanlap.
2. szakasz

Az ingatlanlapokat Kishegyes község Községi közigazgatásának terhére a Gazdasági,
mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
szerzi be.
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3. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-5/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

218.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdése 4. pontja (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 és 83/2014 sz.), Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 2.
pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010
sz.) és Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 3-án meghozza a
következő
VÉGZÉST
a 2017.04.28-i, 118-6/2017-03 számú, munkaviszony megszűnéséről szóló egyezmény,
pénzbelikártérítés megfizetése ellenében, részleges megsemmisítéséről-azon közszférában
dolgozók részére, akik kielégítik a feltételt a korai öregségi nyugdíjhoz
1. Részben megsemmisítjük a kishegyesi Moldvai István, irodai és egyéb kellékek beszerzését
és kezelését végző közalkalmazott munkaviszonya megszűnéséről szóló, 2017.04.28-i,
118-6/2017-02 számú egyezményt, pénzbeli kártérítés megfizetése ellenében -azon
közszférában dolgozók részére, akik kielégítik a feltételt a korai öregségi nyugdíjhoz, azon
részben, amely az alkalmazott szándékára és készen állására vonatkozik a munkaviszonya
megegyezés szerinti megszűnésére, pénzbeli kártérítés megfizetése ellenében.
2. Az alkalmazottnak a korai öregségi nyugdíjba való vonulása végkielégítéseként 136.492,00
dinár összeget fogunk kifizetni 2017. augusztus 25-ig.
3. A jelen végzés 2. pontjában említett végkielégítést az alkalmazott Vajdasági Banknál lévő,
355-0000005216516-75 számú számlájára fogjuk befizetni.
Indoklás
A kishegyesi Moldvai István alkalmazott, irodai és egyéb kellékek beszerzését és kezelését
végző közalkalmazott és Danilo Dabović, Kishegyes község Községi közigazgatásának vezetője
2017.04.28-án, a közszférában alkalmazottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény
21. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015 és 61/2016- AB határozata) alapján, megkötötték
Kishegyes község Községi közigazgatásában alkalamzott munkaviszonyának 2017.05.26-ával való
megszűnéséről szóló, 118-6/2017-03 számú megegyezést, a Szerb Köztársaság négyhavi
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átlagjövedelmének magasságában, a munkaviszony megszűnését megelőző hónapban, a statisztikai
ügyletekért felelős szerv adatai alapján.
Kishegyes község Községi közigazgatása nem a közszférában alkalmazottak maximális
számának meghatározásáról szóló törvény 7. szakasza 2. bekezdésével összhangban hajtotta végre
az ésszerűsítési intézkedést, amely az alkalamzottak számának csökkentését foglalja magába,
olyan ügyletek megszüntetésén vagy egyesítésén keresztül, amelyek nem tartoznak a szervezeti
egységek szükséges funkciói közé, a szerevezeti egységek nagyságának csökkentésével és
szerkezetének módosításával, több szervezeti forma közös adminisztratív-technikai és logisztikai
ügyletei egyesítésével, és egyéb, hanem Moldvai István alkalmazott szándékának és
munkaviszonyának megszűnésére való készen állásáról, pénzbeli illeték kifizetése ellenében,
történő megvitatása előtt a
munkahelyek szervezéséről és besorolásáról szóló, 2017.02.03-i, 06-5-2/2017-01 számú
szabályzattal Kishegyes község Községi közigazgatásában és szakszolgálataiban, megnövelte a
végrehajtók számát az irodai és egyéb kellékek beszerzését és kezelését végrehajtó ügyleteknél 1ről 2-re.
Mivel a község illetékes szervei nem javasolták az alklamazottak számának csökkentését,
nem lett megállapítva az alkalamzottak számának ésszerűsítése iránti szükségesség,
megsemmisítjük a jelen végzés 1. pontjában említett megegyezés rendeleteit, Moldvai István
alkalamzott szándékáról és munkaviszonya egeyzményes megszűnésére való készen állásáról,
pénzbeli illeték kifizetése ellenében, mint azon kijelentéséről, miszerint elfogadja munkaviszonya
megszűnést pénzbeli illeték kifizetése ellenében.
Moldvai István betöltötte 64. életévét, és 40 év biztosítással rendelkezik, így a
munkaviszonya megszűnésének napján eleget tesz a korai öregségi nyugdíjba vonulás
feltételeinek, a nyugdíj- és rokkantbiztosítási előírásokkal összhangban.
A jelen végzés 2. pontjában említett végkielégítés az állami szervek külön kollektív
szerződésének 42a szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 25/2015 és 50/2015 sz.)
alapján lett kiszámítva. A nyugdíjba vonuló alkalmazottat a végkielégítés kifizetését megelőző
hónapban megvalósítandó fizetés 125%-a illeti, azzal, hogy az nem lehet a Szerb Köztársaság
kéthavi átlagjövedelmétől alacsonyabb, a statisztikai ügyletekkel megbízott köztársasági szerv
utolsó végleges megjelenített adatai szerint, a kifizetés napján.
Az előzőekben felsoroltak alapján döntöttünk úgy, mint a rendelekző részben.
JOGORVOSLAT: Az alkalamazott fellebbezhet a jelen végzés ellen az illetékes
bíróságnál, a kézbesítéstől számított 60 napon belül.
1. A kishegyesi Moldvai István részére
2. Könyvelőség részére
3. Levéltár részére
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-6/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 3-án meghozza a következő
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Felhatalmazzuk Kishegyes község községi ügyészét peren kívüli kiegyezés megkötésére Marković
Nikolával, legfeljebb 94.000,00 dinár összegig. A 2017.06.08-i tárgyat továbbítjuk Kishegyes
község községi ügyésze részére, további megoldás érdekében.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-40-7/2017-01
Kelt: 2017.08.03-án

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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209.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 24.07.2017. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte udruženja i odobrava se isplata
finansijskih sredstava za finansiranje programa/projekata udruženja u 2017. godini za:
-

Udruženje „Romi opštine Mali Iđoš“ - 30.000,00 dinara za projekat „Predstavljanje tradicije i
kulture roma opštine Mali Iđoš“
Član 2.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je predsjednik opštine Mali Iđoš.
Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-39-1/2017-01
Dana: 24.07.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

210.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 24.07.2017. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte udruženja i odobrava se isplata
finansijskih sredstava za finansiranje programa/projekata udruženja u 2017. godini za:
-

„Tihi Don“ Društvo Srpskog-Ruskog prijateljstva – 5.000,00 dinara za projekat „Doček kulturnog
ansambla iz Kostrome Rusija“
Član 2.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je predsjednik opštine Mali Iđoš.

Broj 21.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2017.

Strana 23.

Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-39-2/2017-01
Dana: 24.07.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

211.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 24.07.2017. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte udruženja i odobrava se isplata
finansijskih sredstava za finansiranje programa/projekata udruženja u 2017. godini za:
-

Udruženje građana „Eco Enjoy”- 100.000,00 dinara za projekat „Dani proslave Svete Ane 2017“
Član 2.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je predsjednik opštine Mali Iđoš.
Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-39-3/2017-01
Dana: 24.07.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

212.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 24.07.2017. godine donosi:
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Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte udruženja i odobrava se isplata
finansijskih sredstava za finansiranje programa/projekata udruženja u 2017. godini za:
-

Udruženje „Pilvaks”- 80.000,00 dinara za projekat „Veselje u danima kirbaja“
Član 3.
Nalogodavac za izvršenje budžeta je predsjednik opštine Mali Iđoš.
Član 4.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-39-4/2017-01
Dana: 24.07.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

213.
Na osnovu člana 58. Zakona o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne
samouprave (''Službeni glasnik RS'' broj 21/2016), („Službeni glasnik RS“, broj 88/2016), Uredbe
o kriterijumima za razvrstavanje radnih mjesta i merilima za opis radnih mjesta službenika u
autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (''Službeni glasnik RS'' broj 88/2016),
Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mjesta i merilima za opis radnih mjesta
nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (''Službeni glasnik RS''
broj 88/2016), kao i člana 10. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš (''Službeni list opštine
Mali Iđoš'' broj 2/2013, 10/2013 i 14/2014 ), člana 12. Odluke o osnivanju interne revizije
(''Službeni list opštine Mali Iđoš'' broj 4/2016), člana 9. Odluke o zaštitniku građana opštine Mali
Iđoš (''Službeni list opštine Mali Iđoš'' broj 10/2014), člana 9. Olduke o opštinskom javnom
pravobranilaštvu Opštine Mali Iđoš (''Službeni list opštine Mali Iđoš'' broj 39/2016) Opštinsko
vijeće, na prijedlog načelnika Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, dana 03.08.2017. godine,
usvojilo je objedinjenu
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PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA
O
ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I
STRUČNIM SLUŽBAMA
OPŠTINE MALI IĐOŠ

Član 1.
Ovim Pravilnikom se vrši izmjena i dopuna Pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik) o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi, i stručnim službama opštine Mali
Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 4/2017 i 13/2017).
Član 2.
U članu 4. i članu 20. u tabelama umjesto broja 2 radnih mjesta i broja 2 službenika na
položaju II grupa treba da stoji broj „3“ kod radnih mjesta i broj „3“ kod službenika.
Član 3.
U članu 21. Pravilnika u Odeljku 6. iza radnog mjesta 1. Načelnik Opštinske uprave
dodaje se radno mjesto:
„ 2. Zamjenik Načelnika Opštinske uprave
Zvanje: položaj u II grupi

broj službenika na položaju: 1

Opis poslova: Zamjenjuje načelnika Opštinske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti
da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine,
Opštinskog vijeća i Predsjednika opštine; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Opštinske uprave
po ovlašćenju načelnika Opštinske uprave.
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim
studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim
studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na
fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje
rada na računaru (MS Office paket i internet).
Član 4.
Ova izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
lokalnom „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
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Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-1/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš
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Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

214.

Opštinsko vijeće Skupštine opštine Mali Iđoš na osnovu člana 136. Zakona o opštem
upravnom postupku(„ SL.List SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 „Sl.Glasnik RS“, br. 30/2010, 18/2016) i
člana 6. tačke 1. i člana 8. Tačka 1. Pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahteva građana za
naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja kao i visini naknade štete( „Službeni list
opštine Mali Iđoš 27/2016, 7/2017, 12/2017), 03.08.2017. donosi
RJEŠENJE
USVAJA SE zahtev Kančar Franciške iz Malog Iđoša ul. Janoša Hercega br. 40, kao osnovan i
predlaže da se sa oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete u visini od
35.000,00 dinara.
Obrazloženje
Dana 05.07 2017.g Kančar Franciška iz Malog Iđoša ul. Janoša Hercega br. 40 je podnela zahtev
za naknadu štete nastele usled ujeda napuštenog psa na teritoriji opštine Mali Iđoš, koji se dogodio
dana 05.07.2017.g. Uz zahtev je priložila:
1. Zahtev od 10.07.2017.g
2. Potvrda o ujedu psa Komunalnog inspektora br: 355-88/2017-05 od 10.07.2017.
3. Izvještaj Doma zdravlja“ dr. Marton Šandor“ od 05.07.2017.g i od 06.07.2017.g sa
Izvještajem lekara specijaliste – Opšta bolnica Subotica, od 07.07.2017.g, u kojem se
navodi da nije potrebna antirabična zaštita.
4. Potvrda veterinara EUROVET 2008 DOO PVS od 07.07.2017. g br: 7/2017
5. Potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova Policijska uprava Subotica- Policijska stanica
Mali Iđoš od 10.07.2017. g br: 230-24709/17-1
6. Ličnu kartu
7. Potpisan Obrazac-1 Izjava
Komisija je nakon razmatranja zahteva utvrdila da je zahtev blagovremen i osnovan, i predlaže
da se uvaži zahtev oštećene kao osnovan i da se sa istom zaključi vansudsko poravnanje na
visinu od 35.000,00 dinara, jer se radi o lakoj telesnoj povredi.
Član 8. Pravilnika predviđa da se u slučaju osnovanosti zahteva Komisija može predložiti iznos
prema sljedećim kriterijumima za pretrpljeni fizički bol i strah koji je nastao:
1. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte
životne aktivnosti za punoletna lica- 35.000,00 dinara
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2. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte
životne aktivnosti za maloletna lica- 60.000,00 dinara
3. kao posledica teške tjelesne povrede koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne
aktivnosti- 100.000,00 dinara.
Na osnovu svega gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka može se izjaviti tužba pred
nadležnim sudom.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-2/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

215.

Opštinsko vijeće Skupštine opštine Mali Iđoš na osnovu člana 136. Zakona o opštem
upravnom postupku(„ SL.List SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 „Sl.Glasnik RS“, br. 30/2010, 18/2016) i
člana 6. tačke 1. i člana 8. Tačka 1. Pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahteva građana za
naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja kao i visini naknade štete( „Službeni list
opštine Mali Iđoš 27/2016, 7/2017, 12/2017), 03.08.2017. donosi
RJEŠENJE
USVAJA SE zahtev Marije Kontić iz Lovćenca ul. Blaža Popivode br. 2, kao osnovan i predlaže
da se sa oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete u visini od 35.000,00
dinara.
Obrazloženje
Dana 07.07 2017.g Mariju Kontić iz Lovćenca ul. Blaža Popivode br. 2 je podnela zahtev za
naknadu štete nastele usled ujeda napuštenog psa na teritoriji opštine Mali Iđoš, koji se dogodio
dana 04.07.2017.g. Uz zahtev je priložila:
1. Zahtev od 07.07.2017.g
2. Potvrda o ujedu psa Komunalnog inspektora br: 355-87/2017-05 od 06.07.2017. overena
fotokopija
3. Izvještaj Doma zdravlja“ dr. Marton Šandor“ od 04.07.2017.g sa Izvještajem lekara
specijaliste – Opšta bolnica Vrbas, od 05.07.2017.g sa uputom za ambulantno overena
fotokopija
4. Potvrda veterinara EUROVET 2008 DOO PVS od 07.07.2017. g br: 8/2017 overena
fotokopija
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5. Potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova Policijska uprava Subotica- Policijska stanica
Mali Iđoš od 04.07.2017. g br: 230-16470/17 overena fotokopija
6. Ličnu kartu
7. Potpisan Obrazac-1 Izjava
Komisija je nakon razmatranja zahteva utvrdila da je zahtev blagovremen i osnovan, i predlaže
da se uvaži zahtev oštećene kao osnovan i da se sa istom zaključi vansudsko poravnanje na
visinu od 35.000,00 dinara, jer se radi o lakoj tjelesnoj povredi.
Član 8. Pravilnika predviđa da se u slučaju osnovanosti zahteva Komisija može predložiti iznos
prema sljedećim kriterijumima za pretrpljeni fizički bol i strah koji je nastao:
1. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte
životne aktivnosti za punoletna lica- 35.000,00 dinara
2. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte
životne aktivnosti za maloletna lica- 60.000,00 dinara
3. kao posledica teške tjelesne povrede koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne
aktivnosti- 100.000,00 dinara.
Na osnovu svega gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka može se izjaviti tužba pred
nadležnim sudom.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-3/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

216.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 03.08.2017. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Dostavlja se molba Krivokapić Miodraga od 14.07.2017. Odjeljenju za privredu, poljoprivredu,
urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove radi izrade
izvještaja Opštinskom vijeću o stanju kuće.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
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Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-4/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš
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Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

217.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 03.08.2017. godine donosi:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Daje se saglasnost Lovačkom udruženju „Krivaja“ Mali Iđoš na konkurisanje za raspodelu
sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva u AP Vojvodini za 2017. godinu. Predmet
konkursa je podizanje remiza za divljač. Saglasnost se odnosi na sljedeće katastarske parcele:
-

katastarska parcela 3597/1 K.O. Lovćenac - list nepokretnosti 2445.

-

katastarska parcela 3597/2 K.O. Lovćenac - list nepokretnosti 2445.
Član 2.

Listove nepokretnosti na trošku Opštinske uprave opštine Mali Iđoš pribavlja Odjeljenje za
privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene
poslove.
Član 3.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-5/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

218.

Na osnovu člana 46. stava 1. tačke 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br.
129/2007 i 83/2014) i člana 60. stvava 1. tačke 2. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali
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Iđoš“ br. 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 48. stava 1. Poslovnika Opštinskog vijeća
opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana
03.08.2017. godine donosi
R J E Š E NJ E
o delimičnom poništaju Sporazuma o prestanku radnog odnosa uz isplatu novčane naknade – za
zaposlene u javnom sektoru koji ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu penziju broj: 1186/2017-03 od 28.04.2017. godine

1. Poništava se delimično Sporazum o prestanku radnog odnosa Moldvai Ištvana iz Malog
Iđoša, nameštenika na Poslovima ekonomata i rukovaoca imovine uz isplatu novčane
naknade – za zaposlene u javnom sektoru koji ispunjavaju uslove za prevremenu starosnu
penziju broj: 118-6/2017-03 od 28.04.2017. godine u dijelu koji se odnosi na namjeru i
spremnost zaposlnog za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade.
4. Zaposlenom će se isplati otpremnina za odlazak u prevremenu starosnu penziju u ukupnom
iznosu od 136.492,00 dinara do 25.08.2017. godine.
5. Otpremnina iz tačke 2. ovog rješenja isplaćuje se na račun zaposlenog broj: 3550000005216516-75 kod Vojvođanske banke.
O b r a z l o ž e nj e
Zaposleni Moldvai Ištvan iz Malog Iđoša, nameštenik na Poslovima ekonomata i
rukovaoca imovine i Danilo Dabović, Načelnik Opštinske uprave opštine Mali Iđoš dana
28.04.2017. godine su na osnovu članu 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja
zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 61/2016 – odluka US) zaključili
Sporazum o prestanku radnog odnosa zaposlenog u Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš broj: 1186/2017-03 sa danom 26.05.2017. godine, uz isplatu novčane naknade u visini četiri prosječne
zarade u Republici Srbiji za mjesec koji prethodi mjesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku
organa nadležnog za poslove statistike,
Opštinska uprava opštine Mali Iđoš nije u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona o načinu
određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru sprovela mjere racionalizacije, koje
podrazumevaju smanjenje broja zaposlenih kroz ukidanje ili objedinjavanje pojedinih poslova koji
nisu obuhvaćeni neophodnim funkcijama organizacionih oblika, smanjivanjem veličine i promenu
strukture organizacionih jedinice, objedinjavanjem zajedničkih administrativno-tehničkih i
logističkih poslova za više organizacionih oblika i dr., već je prije anketiranja zaposlenog Moldvai
Ištvana o namjeri i spremnosti prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade Pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi i stručnim službama opštine Mali
Iđoš broj: 06-5-2/2017-01 od 03.02.2017. godine povećala broj izvršioca na radnom mjestu
Poslovi ekonomata i rukovaoca imovine sa 1 na 2.
S obzirom da nadležni organi opštine nisu predložili mjere za smanjenje broja zaposlenih,
nije utvrđena potreba racionalizacije broja zaposlenih, poništavaju se odredbe Sporazuma iz tačke
1. ovog rješenja o namjeri i spremnosti zaposlenog, Moldvai Ištvana za sporazumni prestanak
radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, kao i o njegovom izjašnjavanju da prihvata prestanak
radnog odnosa uz isplatu novčane naknade.
Zaposleni Moldvai Ištvan je navršio 64 godina života i 40 godina staža osiguranja, te na
dan prestanka radnog odnosa ispunjava uslove za prevremenu starosnu penziju u skladu sa
propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
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Otpremnina iz tačke 2. ovog rješenja izračunata je u skladu sa članom 42a stav 1.
Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 25/2015 i 50/2015).
Zaposlenom koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini 125% od plate koju bi ostvario
za mesec koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od
dve prosječne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku
republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.
Na osnovu napred navedenih odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ovog rješenja zaposleni može u roku od 60 dana
od dana dostavljanja da pokrene spor pred nadležnim sudom.
1. Moldvai Ištvanu iz Malog Iđoša
2. Knjigovodstvu
3. Arhivi
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-6/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________

219.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 03.08.2017. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
Član 1.
Ovlašćuje se Opštinski pravobranilac opštine Mali Iđoš za zaključenje vansudkog poravnanja sa
Nikolom Markovićem do iznosa od 94.000,00 dinara. Predmet od 08.06.2017. dostavlja se
Opštinskom pravobraniocu opštine Mali Iđoš na dalje rješavanje.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-40-7/2017-01
Dana: 03.08.2017. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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