
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
 

  
1. На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и члана 70. stav 1. Статута општине Мали Иђош (''Сл. Лист општине Мали Иђош'', број 5/2002, и 
9/2004) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30. марта 2005. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
МАЛИ ИЂОШ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се уређује организација, делокруг и начин рада и друга питања од значаја за рад 
Општинске управе Мали Иђош (у даљем тексту: Општинска управа). 
 

Члан 2. 
 

 Општинска управа образује се као јединствена служба. 
 

Члан 3. 
 Општинска управа: 

1. припрема нацрте, прописе и друге акте које доноси Скупштина општине и Председник општине;  
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и Председника општине; 
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 

других организација из изворног делокруга општине; 
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

општине; 
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и Председник општине. 

 
Поред послова из надлежности општине, Општинска урпава обавља и послове државне управе у 

одређеним областима које Република или Покрајина повери општини законом и другим прописима. 
 

Члан 4. 
 

 Општинска урпава обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине  других 
аката општине. 

Члан 5. 
 

 Општинска управа дужна је да грађанима омогући несметано остваривање њихових права, обавеза и 
правних интереса, даје потребне податке и обавештења, пружа правну помоћ, сарађује са грађанима и поштује 
њихово достојанство. 

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. 

      Запослени у Општинској управи и постављена лица не могу бити чланови органа политичких странака 
и других политичких организација. 

    У Општинској управи забрањено је оснивати политичке странке и друге политичке организације или 
њихове поједине унутрашње организационе јединице. 
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Члан 7. 
 Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и правних интереса грађана, 

правних лица и других странака могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, а кад је то одређено прописом и одговарајуће радно искуство. 

У поступку у коме се решава о правима, обавезама и правним интересима грађана, правних лица и 
других странака примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. 

 
Члан 8. 

 
 У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи 

примењују се одредбе закона и других прописа о запосленим у државним органима. 
 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 
 

Члан 9. 
 У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова 
као одељења и стручне службе. 
 

Члан 10. 
 

 У Општинској управи образују се: 
1. Одељење за буџет ,финансије , грађевинарство, и имовинско-правне послове 
2. Одељење за, привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове , заштиту животне средине  
3. Одељење за општу управу и друштвене делатности 
 

Члан 11. 
 

 Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани могу се у оквиру 
основних организационих јединица Општинске управе образовати и унутрашње организационе јединице 
(одсеци, рефераде и др.). 

Члан 12. 
 

 Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске 
управе, уз сагласност Председника општине. 

Члан 13. 
 

 Одељење за буџет ,финансије , грађевинарство, и имовинско-правне послове врши: 
- финансијско планирање, односно пројектовање и праћење прилива укупних примања и текућих 

расхода на рачун трезора, 
- управљање готовином ради обезбеђења ликвидности консолидованог рачуна трезора, 
- контрола расхода, односно благовремено преузимање обавеза од стране буџетских корисника, 
- стручне послове израде општег биланса јавних прихода општине, јавних расхода који се финансирају 

из буџета Општине, 
- послове припреме нацрта буџета Општине, 
- послове вођења евиденција о средствима буџета, посебних рачуна и подрачуна и буџетских фондова, 
- послове праћења остваривања и коришћења средстава буџета, посебних рачуна и подрачуна и 

буџетских фондова, 
- послове доношења планова (месечне, кварталне) за извршење оптшинског буџета и сачињавање 

извештаја о извршењу буџета, директних и индиректних корисника буџетских средстава 
- одобравања апропријација на бази усвојених годишњих финансијских планова корисника буџетских 

средстава, 
- послове израде нацрта завршног рачуна буџета Општине, и консолидованог завршног рачуна, 
- вођење главне књиге трезора, 
- друге стручне и административне послове у вези буџета Општине, 
- припремање финансијског плана Општинске управе и других општинских органа, 
- послове израде завршног рачуна Општинске управе и других оптшинских органа, 
- праћење, анализирање и извештавање о стању средстава Општинске управе и других општинских 

органа, 
- вођење помоћних књига и евиденција, односно обавља књиговодствено-рачуноводствене послове, 

послове финансијско-материјалног пословања, послове ликвидатуре и обрачунске послове, 
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- послове књижења вредности средстава и имовине Општине и оптшинских органа, 
- послове осигурања, 
- послове организовања и праћење спровођења инвентарисања, 
- послове везане за јавне набавке, 
- управне, надзорне и друге послове при непосредном спровођењу Закона и других прописа чије је 

непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма 
- управне, надзорне и друге послове у непосредном спровођењу општинских прописа из области 

урбанизма и коришћења градског-грађевинског земљишта,, 
- управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа, чије је непосредно 

спровођење поверено општини у области имовинско-правних послова (експропријација, комасација, 
арондација, национализација земљишта, враћање земље), 

- управне и друге послове у непосредном спровођењу општинских прописа из области имовинско-
правних послова (управни поступак у стамбеној области, послови заштите, очувања и евиденције 
непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима Општине), 

- послове у вези непокретности на којима Општина има право располагања и послове заштите 
имовинских права и интереса Општине (поступци у вези одређивања закупца у општинском стану, 
послови у вези установљавања службености на оптшинској некретнини, послови у вези утврђивања 
сувласништва због улагања, јавно надметање за издавање у закуп или продаја непокретности, 
поступци за враћање земљишта, покретање поступка експропријације у случајевима где је Општина 
крајњи корисник као и у грађевинском реону, поступци за одређивање правичне накнаде за 
експроприсану имовину) и 

- друге стручне, административне и техничке послове везане за извршење послова из делокруга овог 
Оделења и послове које јој повери Скупштина општине,  Председник општине и начелник Општинске 
управе. 

 
Члан 14. 

 
 Одељење за, привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове , заштиту животне средине врши: 

- управне, надзорне и друге послове поверене Општини у стамбеној и комуналној области, 
- управне, надзорне и друге послове у непосредном спровођењу општинских прописа из области 

стамбено-комуналне делатности, локалних путева, улица и других објеката од општинског значаја, 
заштите и унапређење природних добара и животне средине, 

- послове праћења рада јавних предузећа чији је оснивач општина и вршење надзора над радом тих 
јавних предузећа у границама оснивачких права општине, 

- послове доношења и спровођења инвестиционих програма које води општина, 
- послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, 

угоститељства и трговине у привредним и другим областима од интереса за општину, 
- послове у вези утврђивања цена у области комуналних и других услуга, 
- послове у области пољопривреде, заштите, коришћења, унапређења пољопривреде, шума и воденог и 

животињског света, водопривреде, индустрије, занатства, приватног предузетништва, трговине, 
привредног развоја, туризма и другим областима које по закону и другим прописима државни органи 
повере Општини, 

- послове организовања заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих 
непогода, 

- послове грађевинске, урбанистичке, комуналне, саобраћајне инспекције и иснпекцијски надзор у делу 
заштите животне средине, 

- послове припреме, израде и предлагања нацрта аката из делокруга рада Одељења  и  
- стручне, административне, техничке и друге послове које му повери Скупштина оптшине, 

Председник оптшине и начелник Општинске управе. 
 

Члан 15. 
 

 Оделење за оптшу управу и друштвене делатности врши: 
- послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спрвођење законом 

поверено општини у области: друштвене бриге о деци, дечијег додатка, права породиља, социјалне 
заштите и инвалидско-борачке заштите, као и средњег и основног образовања, 

- послове праћења стања старања о задовољавању потреба грађана, као и управне и друге стручне 
послове у непосредном спровођењу општинсих прописа у области: културе, образовања, здравствене 
и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, спорта и техничке културе, јавног обавештавања, 
хуманитарних организација и другим областима од непосредног интереса за грађане, 

- послове праћења рада установа чији је оснивач општина и вршење надзора над радом тих установа у 
границама оснивачких права општине, 
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- праћење правила и коришћења средстава посебних рачуна и подрачуна и припрему планова за 

извршавање обавеза, као и извештаја и анализа о извршавању обавеза, 
- управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно 

спровођење поверено општини у области вођења матичних књига, држављанства, брака, личног 
имена, матичних бројева грађана, бирачких спискова и канцеларијског пословања, писарнице, архиве, 
оверу потписа, преписа и рукописа, послови у вези избеглица и друго, 

- послове избора одборника за Скупштину оптшине и спровођење оптшинског референдума, 
- послове у вези са радним односом запослених у Општинској управи као и изабраних и постављених 

лица у Општини и вођење евиденције у области рада, 
- послове примања, евидентирања, административно-техничке обраде и распоређивање у рад аката, 

отпремање поште, послове развођења и чувања предмета, 
- послове коришћења, одржавања и чишћења зграде и простора, обезбеђења зграда и других услова 

рада за органе Општинске управе, 
- послове у вези са управљањем, текућим инвестиционим одржавањем објеката и опреме општине, 
- услуге превоза и одржавање возила, 
- послове пружања правне помоћи грађанима и правним лицима у случају да поступак правне помоћи 

није у супротности са интересима општине, 
- припреме за сачињавање нацрта аката из свог делокруга рада који доноси Скупштина општине и 

Председник општине, 
- послове информатике и аутоматске обраде података, 
- административно-стручне послове за потребе Скупштине општине, Председника општине, 

Општинског већа, Општинске управе, њихових радних тела и одборника Скупштине општине, 
- правне послове за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа, Општинске 

управе и њихових радних тела, 
- послове израде нацрта аката, 
- припремања и организовања седница и вођења и израде записника са седница Скупштине општине, 

Општинског већа Општинске управе и њихових радних тела, 
- послове превођења и лекторисање материјала за органе општине и њихова радна тела, 
- информационо-документарне, дактилографске и протоколарне послове за потребе органа општине и 

њихових радних тела, 
- послове умножавања материјала за потребе органа општине и њихових радних тела, 
- друге послове које повере Скупштина општине, Председник општине и начелник Општинске управе. 
- друге послове које повере Скупштина општине, Председник општине и начелник Општинске управе. 
 

 
Члан 16. 

 
 О измени надлежности у Општинској управи одлучује Начелник општинске управе, 
 

Члан 17. 
 

 У Општинској управи може се поставити главни архитект који обавља послове у складу са законом. 
 Главног архитекту поставља и разрешава Председник општине. 
 Главни архитекта се поставља на мандатни период од четири године. 
 Организационе послове за рад главног архитекте обавља Одељење за грађевинарство, стамбено-
комуналне послове, пољопривреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове. 
 

Члан 18. 
 

 За вршење послова из надлежности општине може се предвидети коришћење услуга 
општинског менаџера. 
 Услови и начин коришћења услуга менаџера утврђују се уговором који за општину 
закључује Председник општине са општинским менаџером. 
 

III РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 
 

Члан 19. 
 

 Радом Општинске управе руководи начелник. 
 За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Председнику општине. 
 За начелника Општинске управе постаља се лице које има завршен правни факултет, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. 
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Члан 20. 
 

 Начелник Општинске урпаве представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно 
обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених. 
 

Члан 21. 
 

 Начелника Општинске управе у одсутности замењује лице које овласти начелник Општинске управе. 
 

Члан 22. 
 

 Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе постављена лица – начелници 
оделења, 
 За начелника оделења може бити постављено лице са високом стручном спремом, положеним 
стручним испитом за рад у органима државне управе и са најмање три године радног искуства у струци. 
 Унутрашњим организационим јединицама руководе шефови одсека. За шефа одсека може бити 
постављено лице са високом или вишом стручном спремом, положеним стручним испитом за рад у органима 
државне управе и са најмање три године радног искуства у струци. 

 
Члан 23. 

 
 Руководиоце основних организационих јединица поставља и разрешава Начелник општинске управе 
на мандатни период од четири године. 
 

Члан 24. 
 

 Начелници оделења и шефови одсека организују, обједињавају и усмеравају рад организационих 
јединица односно запослених у њима, одговарају за благовремено, законито и правилно обављање послова из 
делокруга оделења и одсека, обављају најсложеније послове у оквиру оделења и одсека, рапоређују послове у 
оквиру оделења и одсека на непосредне извршиоце и пружају стручну помоћ извршиоцима послова, водећи 
рачуна о равномерној упослености запослених, старају се о благовременом и квалитетном обављању послова. 
 Начелници оделења и шефови одсека у извршавању послова из претхдног става, дужни су да се 
придржавају налога и упутстава начелника Општинске управе. 
 

Члан 25. 
 

 Сва постављена лица остварују права и обавезе из радног односа као запослени у Општинској управи 
на основу закона и аката донетих на основу закона. 
 Постављена лица, која по истеку мандата не буду поново постављена или која у току трајања 
манадата буду разрешена имају права утврђена законом. 
 

Члан 26. 
 

 Начелник Општинске управе и руководиоци основних организационих јединица не могу вршити 
никакву јавну и другу дужност која је неспојива са њиховим положајем и овлашћењима. 
 

IV ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, 
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

 
Члан 27. 

 
 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 28. 
 

 Ради остваривања контроле рада Општинске управе, Општинска управа подноси Скупштини општине 
извештај о свом раду. 
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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 оптшине, 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 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, 

- предлаже Скупштини општине разрешење начелника Општинске управе. 
 

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. 
 

Члан 32. 
 

 У вршењу надзора над радом Општинске управе, Скупштина оптшине и председник општине могу да 
предузму одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене законом, ради обезбеђења ефикасног 
извршавања задатака и послова Општинске управе. 
 Општинска управа је дужна да, на захтев Скупштине општине и 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 урпава 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. 
 Уколико стање из претходног става овог члана остане непромењено и након упозорења, Председник 
општине ће о томе известити Скупштину општине, уз могућност да предложи Скупштини општине разрешење 
начелника Општинске управе. 
 

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. 
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V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ОБЛИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 35. 

 
 Унутрашње организационе јединице Општинске управе међусобно сарађују у обављању послова, 
међусобно пружају податке и обавештења непоходна за рад, достављају списе и остварују друге облике 
заједничког рада и сарадње. 

Члан 36. 
 

 Унутрашње организационе јединице Општинске управе у припреми одлука и општих аката дужне су 
да прибаве мишљење и других заинтересованих унутрашњих организационих јединица Општинске управе. 

 
VI ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 37. 

 
 Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 
 Општинска управа може издавати инструкције и стручна упутства и давати објашњења. 
 

Члан 38. 
 

 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 39. 
 

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

VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан 40. 
 

 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. 
 Начелник општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица општинске 
управе. 
 

VIII ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 
 

Члан 41. 
 

 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. 
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IX КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 42. 
 Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се на Општинску управу, као и на друге 
организације која врше јавна овлашћења. 

X РАДНИ ОДНОС 
 

Члан 43. 
 

 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 44. 
 

 Пријем у радни однос у Општинску управу обавља се у складу са законом. 
 

Члан 45. 
 

 Општинске инспекторе поставља и разрешава начелник Општинске управе, уз мишљење начелника 
одговарајућег оделења. 

Члан 46. 
 

 О правима, обавезама и одговорностима запослених лица одлучује начелник Општинске управе. 
 

Члан 47. 
 

 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 48. 
 

 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 49. 
 

 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 50. 
 

 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 51. 
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  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 52. 
 

 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 53. 
 

 Радни однос запослених у општинској управи престаје под условима и на начин утврђеним законом и 
актом донетим на основу закона. 

 
XI ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 54. 

 
 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 55. 

 
 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. 
 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 56. 

 
 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 57. 
 

 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 58. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинској управи (''Службени лист 
општине Мали Иђош'', број 4/1993). 

Члан 59. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мали 
Иђош''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број:06-1/2005-         Председник Скупштине општине 
Дана:30.марта 2005.год.            Карољ Пал, с.р. 
Мали Иђош 
 
 
 

_____________________ . ___________________ 
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2. 
 На основу члана 104. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 
5/2002 и 9/2004.год.) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.марта 2005.године 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ  МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
 На основу предлога председника општине приступа се промени Статута општине Мали Иђош 
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ број 5/2002 и 9/2004). 
 

Члан 2. 
 
 Овлашћује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине 
Мали Иђош да изради нацрт акта за измену става 1. и 2. члана 43. Статута општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
 
 Начин и поступак доношења измена Статута: Комисија за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине општине Мали Иђош је дужна да у року од 8 дана од дана доношења ове 
Одлуке достави Скупштини општине нацрт акта о измени Статута. 
 

Члан 4. 
 
 Ову Одлуку треба објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број:06-1/2005-         Председник Скупштине општине 
Дана:30.марта 2005.год.            Карољ Пал, с.р. 
Мали Иђош 

____________________  .  ___________________ 
 

 
3.  
 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 47/03) и члана 30. 
став 1. тачка 2. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 5/2002, и  9/2004), 
Скупштина општине Мали Иђош, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на  седници одржаној 
30.марта 2005.године доноси 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА МАЛОГ ИЂОША, ФЕКЕТИЋА И ЛОВЋЕНЦА 
 

Члан 1. 
 
 Приступа се изради Генералног плана Малог Иђоша, Фекетића и Ловћенца (у даљем тексту: 
Генерални план). 
 
 Основни циљ израде Генералног плана је одређивање дугорочне концепције развоја и просторног 
уређења насеља. 
 
 Граница подручја обухвата Генералног плана Малог Иђоша, Фекетића и Ловћенца укључује 
грађевинске рејоне сва три насеља и грађевинско земљиште изван грађевинског рејона неопходно за 
функционисање сва три насеља, а то су: санитарна депонија и сточно гробље, трафостаница и водозахват. 
 
 Површина подручја у граници обухвата Генералног плана је 1411,68 ха и обухвата простор унутар 
следећих граница: 
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- ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА МАЛИ ИЂОШ 

 
Почетна тачка описа грађевинског реона насеља Мали Иђош је тачка бр.1. која се налази на тромеђи 

магистралног пута М-22, Хоргош-Београд, парцела 8306, пољског пута, парцела 8399 и парцеле 6562. 
 
Од тачке бр.1. граница у правцу југоистока прати западну међу магистралног пута, парцела 8306 до 

тачке бр.2. која се налази на тромеђи магистралног пута, Његошеве улице, парцела 4338 и парцеле 6550, 
постојећа међна камена белега бр.5. 

 
Од тачке бр.2. граница пресеца магистрални пут до тачке бр.3. која се налази на међи магистралног 

пута и парцеле 6545, постојећа међна камена белега бр.6. 
      
Од тачке бр.3. граница у правцу југоистока прати источну међу улице Варга Ђуле, парцела 4353 до 

тачке бр.4. која се налази на тромеђи улице, пољског пута, парцела 8397 и парцеле 158, постојећа међна 
камена белега бр.7. 

 
Од тачке бр.4. граница у правцу истока прати јужну међу пољског пута, парцела 8397 до тачке бр.5. 

која се налази на тромеђи пољског пута, улице Републичке, парцела 4364 и парцеле 116, постојећа међна 
камена белега бр.10. 

 
Од тачке бр.5. граница пресеца пољски пут, парцела 8398 и даље у правцу истока прати северну међу 

парцеле 6503 до тачке бр.6. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 8394 и парцела 6503 и 6504. 
 
 
Од тачке бр.6. граница у правцу југа прати западну међу пољског пута, парцела 8394 до тачке бр.7. 

која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 8394 и 8311 и парцеле 360. 
 
Од тачке бр.7. граница у правцу југозапада прати јужну међу парцеле 360 до тачке бр.8. која се налази 

на тромеђи пољског пута, парцела 8311, улице ЈНА, парцела 4369 и парцеле 360, постојећа међна камена 
белега бр.15. 

 
Од тачке бр.8. граница пресеца улицу ЈНА до тачке бр.9. која се налази на тромеђи улице, пољског 

пута, парцела 8361 и парцеле 1628, постојећа међна камена белега бр.16. 
 
Од тачке бр.9. граница у правцу југоистока прати западну међу пољског пута, парцела 8361 до тачке 

бр.10. која се налази на североисточној међи парцеле 3360 и пољског пута, парцела 8358. 
 
Од тачке бр.10. граница у правцу југа прати источну међу парцела 3359, 3370, 3368, 3358/4, 3365, 

3366, 3358/1, 3364 и 3358/2 до тачке бр.11. која се налази на међи улице, парцела 4413, парцеле 3358/2 и 
границе са к.о. Ловћенац. 

 
Од тачке бр.11. граница пресеца улицу, парцела 4413 до тачке бр.12. која се налази на тромеђи улице, 

пољског пута, парцела 4459 и к.о. Ловћенац. 
 
Од тачке бр.12. граница у правцу југозапада прати источну међу пољског пута, парцела 4459 до тачке 

бр.13. која се налази на тромеђи реке Криваје, парцела 4332, пољског пута и к.о. Ловћенац, постојећа међна 
камена белега бр.7. 

 
Од тачке бр.13. граница наставља у правцу југозапада источном међом парцела 4011/2, 4012, 4015, 

4289, 4290, 4295, 4296, 4299, 4330 и 4331 до тачке бр.14. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 
8521, парцеле 4331 и к.о. Ловћенац, постојећа међна камена белега бр.22. 

      
Од тачке бр.14. граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута, парцела 8521 до 

тачке бр.15. која се налази на тромеђи пољског пута, парцеле 4331 и улице Врбашки пут, парцела 4455, 
постојећа међна камена белега бр.24. 

 
Од тачке бр.15. граница пресеца улицу Врбашки пут до тачка бр.16. која се налази на тромеђи улице, 

пољског пута, парцела 8520 и парцеле 4242/5, постојећа међна камена белега бр.25. 
 
Од тачке бр.16. граница у правцу југозапада прати западну међу пољског пута, парцела 8520 до тачке 

бр.17. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 4239 и 8517, постојећа међна камена белега бр.26. 
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Од тачке бр.17. граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута, парцела 8517 до 

тачке бр.18. која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 8517 и 4454 и парцеле 4239, постојећа међна 
камена белега бр.27. 

 
Од тачке бр.18. граница у правцу југозапада прати источну међу пољског пута, парцела 4454 до тачке 

бр.19. тромеђе пољских путева, парцеле 4454 и 8516 и парцеле 8117, постојећа међна камена белега бр.28. 
 
Од тачке бр.19. граница пресеца пољски пут и наставља у правцу северозапада источном међом 

пољског пута, парцела 8513 до тачке бр.20. која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 8513 и 8512 и 
парцеле 4187, постојећа међна камена белега бр.30. 

 
Од тачке бр.20. граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута, парцела 8512 до 

тачке бр.21. која се налази на тромеђи пољског пута, улице Кулски пут, парцела 4424 и парцеле 4183, 
постојећа међна камена белега бр.31. 

 
Од тачке бр.21. граница пресеца Кулски пут до тачке бр.22. која се налази на четворомеђи улица, 

парцеле 4424 и 4423 и пољских путева, парцеле 8511 и 8512, постојећа међна камена белега бр.32. 
 
Од тачке бр.22. граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута, парцела 8511 до 

тачке бр.23. која се налази на тромеђи железничке пруге, пољског пута, парцела 8511 и парцеле 2422. 
 
Од тачке бр.23. граница у правцу севера прати источну међу железничке пруге, парцела 4335 до тачке 

бр.24. која се налази на тромеђи пруге, реке Криваје, парцела 4332 и парцеле 2355. 
 
Од тачке бр.24. граница пресеца реку Кривају до тачке бр.25. која се налази на тромеђи железничке 

пруге, парцела 4336, парцеле 884/2 и реке Криваје. 
      
Од тачке бр.25. граница у правцу севера прати источну међу железничке пруге до тачке бр.26. која се 

налази на тромеђи пруге, улице Железничке, парцела 4337 и парцеле 874. 
 
Од тачке бр.26. граница наставља у правцу севера источном међом пруге до тачке бр.27. која се 

налази на северозападној међи Железничке улице, парцела 4337 и пруге. 
 
Од тачке бр.27. граница у правцу севера прати источну међу пруге до тачке бр.28. која се налази на 

тромеђи пруге и парцела 853/3 и 858. 
 
Од тачке бр.28. граница наставља у правцу севера источном међом железничке пруге, парцела 4336 до 

тачке бр.29. која се налази на четворомеђи пруге, пољског пута, парцела 8399 и парцела 835/2 и 837, постојећа 
међна камена белега бр.2. 

 
Од тачке бр.29. граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута, парцела 8399 до 

тачке бр.30. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 823 и 6587, постојећа међна камена белега бр.3. 
 
Од тачке бр.30. граница у правцу југозапада прати источну међу парцеле 823 до тачке бр.31. која се 

налази на тромеђи Његошеве улице, парцела 4338 и парцела 823 и 6587, постојећа међна камена белега бр.4. 
 
Од тачке бр.31. граница у правцу североистока прати северну међу Његошеве улице до тачке бр.32. 

која се налази на тромеђи Његошеве улице, пољског пута, парцела 8400 и парцеле 6550. 
 
Од тачке бр.32. граница у правцу северозапада прати источну међу пољског пута, парцела 8400 до 

тачке бр.33. која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 8399 и 8400 и парцеле 6562. 
 
Од тачке бр.33. граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута, парцела 8399 до 

тачке бр.1. која је уједно и почетна тачка описа. 
 
Површина грађевинског реона насеља Мали Иђош износи 599,68 ха. 

 
 
 
 
 
 
 



Број 1. Службени лист општине Мали Иђош   Година 2005.         Страна13.  
 
 
- ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА ФЕКЕТИЋ 

 
Почетна тачка описа границе грађевинског реона насеља Фекетић је тачка бр.1. која се налази на 

тромеђи пољских путева, парцеле 7338 и 7401 и парцеле 3287. 
      
Од тачке бр.1. граница дужином цца 600 м у правцу југа прати источну међу пољских путева, парцеле 

7338 и 7334 до тачке бр.2. која се налази на међи пољског пута, парцела 7334 и парцеле 3322. 
 
Од тачке бр.2. граница у правцу југозапада пресеца пољски пут, парцела 7334 и северном међом 

парцеле 1539/1 долази до тачке бр.3. која се налази на тромеђи парцела 1539/1, 1527 и 1509. 
 
Од тачке бр.3. граница у правцу југа прати источну међу парцела 1509, 1507 – 1500, 1490/2, 1490/1, 

1487, 1484, 1481, 1479, 1478, 1474/1, 1473, 1470, 1553/2, 1554 и 1555 до тачке бр.4. која се налази на тромеђи 
парцела 1555, 1556 и 3343. 

 
Од тачке бр.4. граница у правцу североистока прати јужну међу парцела 3343, 3344 и 3365/1 до тачке 

бр.5. која се налази на тромеђи парцела 3365/1, 3784 и 3785. 
 
Од тачке бр.5. граница у правцу југа прати источну међу парцеле 3785 до тачке бр.6. која се налази на 

тромеђи Јадранске улице, парцела 7335 и парцела 3784 и 3785. 
 
Од тачке бр.6. граница у правцу југоистока пресеца улицу и прати западну међу парцеле 3875 до тачке 

бр.7. која се налази на тромеђи парцела 3874, 3875 и 3876. 
 
Од тачке бр.7. граница у правцу југозапада прати северну међу парцела 3874, 3886, 3889, 3890/3, 

3890/5, пресеца пољски пут, парцела 7367 и даље наставља северном међом парцела 3932 до тачке бр.8. која се 
налази на четворомеђи парцела 3938, 3942, 3932 и 3944. 

 
Од тачке бр.8. граница у правцу југоистока прати источну међу парцела 3944 – 3955, 3956/1, 3956/2, 

3957, 3959, 3961, 3962, пресеца пољски пут, парцела 7362 и даље наставља источном међом парцела 3966, 
пресеца парцеле 3967/3 и 3970, а затим у истом правцу наствља западном међом парцела 4004/1, 4002 – 3998, 
3997/2, 3996, 3994 и 3993 до тачке бр.9. која се налази на четворомеђи парцела 3993, 3990/1, 3987/2 и 3983/2. 

 
Од тачке бр.9. граница у правцу североистока прати јужну међу парцела 3993, 3992 и 4030 до тачке 

бр.10. која се налази на четворомеђи парцела 4030, 4041, 4040/2 и 4036. 
 
Од тачке бр.10. граница у правцу југа прати источну међу парцеле 4036 и пресецајући пут за Бечеј, 

парцела 7331/1 до тачке бр.11. која се налази на тромеђи пута и парцела 5121 и 5104. 
      
Од тачке бр.11. граница у правцу југа прати западну међу парцеле 5104 до тачке бр.12. која се налази 

на тромеђи парцела 5104, 5114/1 и 5113/2. 
 
Од тачке бр.12. граница у правцу запада прати северну међу парцела 5113/2, 5122/1 и 5127 до тачке 

бр.13. која се налази на тромеђи пута, парцела 7331 и парцела 5127 и 1965. 
 
Од тачке бр.13. граница у правцу југоистока прати источну међу пута, парцела 7331 до тачке бр.14. 

која се налази на тромеђи парцела 7331, 5156 и 5160. 
 
Од тачке бр.14. граница у правцу југоистока прати источну међу магистралног пута М-22, парцела 

7273 до тачке бр.15. која се налази на тромеђи магистралног пута и парцела 5524 и 5527. 
 
Од тачке бр.15. граница у правцу запада пресеца магистрални пут до тачке бр.16. која се налази на 

међи магистралног пута и парцеле 5857. 
 
Од тачке бр.16. граница прати северну међу парцеле 5857 и пресецајући реку Кривају, парцела 7260/3 

долази до тачке бр.17. која се налази на међи реке и парцеле 5881. 
 
Од тачке бр.17. граница у правцу југа прати западну међу реке Криваје, парцела 7260/3 до тачке бр.18. 

која се налази на тромеђи реке и парцела 5886 и 5887. 
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Од тачке бр.18. граница у правцу запада прати јужну међу парцеле 5886 до тачке бр.19. која се налази 

на тромеђи пољског пута, парцела 5937 и парцела 5887 и 5929. 
 
Од тачке бр.19. граница у правцу севера прати западну међу пољског пута, парцела 5937 до тачке 

бр.20. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 5947 и 5950. 
 
Од тачке бр.20. граница у правцу југозапада прати јужну међу парцела 5950, 5951 и 5952 до тачке 

бр.21. која се налази на тромеђи парцела 5952, 5969 и 5970. 
 
Од тачке бр.21. граница наставља у истом правцу јужном међом парцела 5969, 5982, 5992, 6015, 6026 

и 6052 до тачке бр.22. која се налази на тромеђи пута Врбас – Фекетић, парцела 7369 и парцела 6052 и 6053. 
 
Од тачке бр.22. граница пресеца пут за Врбас до тачке бр.23. која се налази на тромеђи пута и парцела 

6077/2 и 6078. 
Од тачке бр.23. граница у правцу североистока прати западну међу пута за Врбас до тачке бр.24. која 

се налази на тромеђи пута и парцела 2261 и 2258. 
 
Од тачке бр.24. граница у правцу севера граница прати западну међу парцела 2258, 2257, 2246, 2244, 

2241, 2240, 2238 – 2235 и 2232 до тачке бр.25. која се налази на тромеђи парцела 2232, 2293 и 2291. 
 
Од тачке бр.25. граница у правцу југозапада прати јужну међу парцела 2293, 2341, 2389, 2434 и 2435 

до тачке бр.26. која се налази на тромеђи парцела 2435, 2436 и 2471. 
 
Од тачке бр.26. граница у правцу северозапада прати источну међу парцела 2471 – 2473 до тачке 

бр.27. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 7373 и парцела 2421 и 2473. 
 
Од тачке бр.27. граница у правцу југозапада прати јужну међу пољског пута, парцела 7373 до тачке 

бр.28. која се налази на међи пољског пута и парцеле 6543. 
 
Од тачке бр.28. граница у правцу северозапада пресеца пољски пут и прати источну међу пољског 

пута, парцела 7377 до тачке бр.29. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 2573 и 2574. 
 
Од тачке бр.29. граница у правцу југозапада пресеца пољски пут и северном међом парцеле 6570 

долази до тачке бр.30. која се налази на тромеђи парцела 6570, 6571 и 6579. 
 
Од тачке бр.30. граница у правцу севера прати источну међу парцеле 6579 до тачке бр.31. која се 

налази на тромеђи парцела 7379, 6577 и 6579. 
 
Од тачке бр.31. граница у правцу севера прати источну међу пута, парцела 7379 и пољског пута, 

парцела 7377 до тачке бр.32. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 2651 и 2652. 
 
Од тачке бр.32. граница у правцу североистока прати источну међу парцеле 2652 до тачке бр.33. која 

се налази на тромеђи пољског пута, парцела 2625 и парцела 2622 и 2624. 
 
Од тачке бр.33. граница у правцу северозапада прати источну међу парцела 2652 – 2654, 2655/1 -2, 

2656 – 2661, 2663, 2664, 2667, 2668, пресеца пољски пут, парцела 7378 и наставља у истом правцу западном 
међом парцеле 2712 до тачке бр.34. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 7400 и парцела 2711 и 
2712. 

   
Од тачке бр.34. граница у правцу североистока прати источну међу пољског пута, парцела 7400 и 

пресецајући улицу, парцела 7289 у истом правцу наставља западном међом парцела 2778, 2784, 2805, 2808, 
2809, 2814, 2817 и 2818 до тачке бр.35. која се налази на тромеђи парцела 2818, 2824 и границе са к.о. 
Ловћенац. 

 
Од тачке бр.35. граница у правцу североистока прати постојећу границу са к.о. Ловћенац до тачке 

бр.36. која се налази на тромеђи магистралног пута М-22, Хоргош – Београд, парцела 7271, парцеле 2885/1 и 
границе са к.о. Ловћенац. 

 
Од тачке бр.36. граница у правцу североистока пресеца магистрални пут до тачке бр.37. која се налази 

на тромеђи магистралног пута, парцеле 7270 и границе са к.о. Ловћенац. 
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Од тачке бр.37. граница у правцу северозапада прати постојећу границу са к.о. Ловћенац до тачке 

бр.38. која се налази на тромеђи реке Криваје, парцела 7260/3, парцеле 7263 и границе са к.о. Ловћенац. 
 
Од тачке бр.38. граница у правцу североистока пресеца реку Кривају до тачке бр.39. која се налази на 

тромеђи реке Криваје, парцеле 7264 и границе са к.о. Ловћенац. 
 
Од тачке бр.39. граница наставља у правцу североистока пратећи постојећу границу са к.о. Ловћенац 

до тачке бр.40. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 7329, парцеле 3183 и границе са к.о. 
Ловћенац. 

 
Од тачке 40. граница наставља у правцу североистока до тачке бр.1. која је уједно и почетна тачка 

описа. 
 
Површина грађевинског реона насеља Фекетић је 447,35 ха. 

 
 
 
- ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА ЛОВЋЕНАЦ 

 
Почетна тачка описа границе грађевинског реона насеља Ловћенац је тачка бр.1. која се налази на 

тромеђи магистралног пута М-22, Хоргош – Београд, парцела 3496. 
 
Од тачке бр.1. граница пресеца магистрални пут до тачке бр.2. која се налази на северозападној међи 

парцеле 3161 и магистралног пута, парцела 3496.  
 
Од тачке број 2. граница у правцу истока прати северну међу парцела 3166 и 3167 до тачке бр.3. која 

се налази на тромеђи пољског пута, парцела 3156 и парцела 3167 и 3170. 
      
Од тачке бр.3. граница у правцу истока пресеца пољски пут, парцелу 3230/1 до тачке бр.4. која се 

налази на североисточној тачки пољског пута 3238. 
 
Од тачке бр.4. граница у правцу истока наставља северном међом пољског пута до тачке бр.5. која се 

налази на тромеђи пољског пута и парцела 3239 и 3244. 
 
Од тачке бр.5. граница у правцу југоистока прати северну међу парцеле 3239, пресеца реку Кривају, 

парцела 4426 и наставља северном међом парцеле 3245/13 до тачке бр.6. која се налази на тромеђи пољског 
пута, парцела 3246 и парцела 3245/4 и 3245/13. 

 
Од тачке бр.6. граница у правцу југа прати западну међу пољског пута, парцела 3246 до тачке бр.7. 

која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 3246 и 1052 и парцеле 3245/13, постојећа камена међна 
белега бр.32. 

 
Од тачке бр.7. граница у правцу југоистока пресеца пољски пут и прати северну и источну међу 

парцеле 1054 до тачке бр.8. која се налази на тромеђи пута Ловћенац – Милешево, парцела 1055 и парцела 
1054 и 3254, постојећа камена међна белега бр.35. 

 
Од тачке бр.8. граница пресеца пут за Милешево до тачке бр.9. која се налази на тромеђи пута и 

парцела 1056 и 4124, постојећа камена међна белега бр.36. 
 
Од тачке бр.9. граница у правцу југа прати источну међу парцеле 1056, пресеца пољски пут, парцела 

1057 и источном међом парцеле 1058 долази до тачке бр.10. која се налази на тромеђи парцела 1058, 4125 и 
4126, постојећа камена међна белега бр.39. 

 
Од тачке бр.10. граница у правцу запада прати јужну међу парцела 1058 и 1059 до тачке бр.11. која се 

налази на тромеђи пољског пута, парцела 1059 и парцела 1060 и 1061, постојећа камена међна белега бр.41. 
 
Од тачке бр.11. граница у правцу југоистока прати западну међу пољског пута, парцела 4423 до тачке 

бр.12. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 4355 и 4356. 
 
Од тачке бр.12. граница у правцу југозапада прати јужну међу парцеле 4356 до тачке бр.13. која се 

налази на тромеђи пољског пута, парцела 4357 и парцела 4355 и 4356. 
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Од тачке бр.13. граница у правцу југоистока прати источну међу пољског пута, парцела 4357 до тачке 

бр.14. која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 4357 и 4431/2 са границом к.о. Фекетић. 
 
Од тачке бр.14. граница у правцу југозапада прати постојећу границу са к.о. Фекетић до тачке бр.15. 

која се налази на тромеђи реке Криваје, парцела 4426 и парцеле 1625 са границом к.о. Фекетић. 
 
Од тачке бр.15. граница наставља у истом правцу постојећом границом са к.о. Фекетић до тачке бр.16. 

која се налази на међи парцеле 1865/34 и к.о. Фекетић. 
 
Од тачке бр.16. граница у правцу југозапада иде постојећом границом са к.о. Фекетић до тачке бр.17. 

која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 4432 и парцела 2263 и 2264. 
 
Од тачке бр.17. граница у правцу северозапада прати западну међу парцела 2263 и 2262 до тачке 

бр.18. која се налази на тромеђи пута Мали Иђош – Фекетић, парцела 4427 и парцела 2262 и 2264. 
 
Од тачке бр.18. граница у правцу севера пресеца пут и наставља западном међом парцеле 1865/41 до 

тачке бр.19. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 1865/40 и парцела 1865/41 и 1865/42. 
 
Од тачке бр.19. граница у правцу северозапада прати западну међу пољског пута, парцела 1865/40 до 

тачке бр.20. која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 1865/40 и 1919 и парцеле 1865/46. 
 
Од тачке бр.20. граница у правцу североистока пресеца пољски пут и наставља западном међом 

парцеле 1865/48 до тачке бр.21. која се налази на тромеђи пољских путева, парцела 1971, 1865/48 и парцеле 
1970. 

 
Од тачке бр.21. граница дужином од 280 м у правцу севера пресеца парцеле 1972 – 1976 до тачке 

бр.22. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 1865/49 и парцела 1976 и 1977. 
 
Од тачке бр.22. граница у правцу севера прати западну међу пољског пута, парцела 2003 до тачке 

бр.23. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 1986 и 1999. 
 
Од тачке бр.23. граница у правцу југозапада прати западну међу парцеле 1986 до тачке бр.24. која се 

налази на тромеђи парцела 1986, 1993 и 1994. 
 
Од тачке бр.24. граница у правцу северозапада прати западну међу парцеле 1994, пресеца пољски пут, 

парцела 2200 и његовом западном међом до тачке бр.25. која се налази на тромеђи пољског пута и парцела 
2015 и 2016. 

 
Од тачке бр.25. граница у правцу северозапада прати западну међу парцеле 2015 и 2013/3 до тачке 

бр.26. која се налази на тромеђи пута Кула – Ловћенац, парцела 4428 и парцела 2016 и 2013/3. 
 
Од тачке бр. 26. граница у правцу североистока прати источну међу пута Кула – Ловћенац, парцела 

4428 до тачке бр.27. која се налази на тромеђи пута и парцела 2009/1 и 2010/1. 
 
Од тачке бр.27. граница у правцу севера пресеца пут и наставља источном међом парцела 2651, 2762, 

пресецајући парцелу 2765/2, источном међом парцеле 2777 долази до тачке бр.28. која се налази на тромеђи 
пољског пута, парцела 2783 и парцела 2776 и 2777. 

 
Од тачке бр.28.граница у правцу североистока прати западну међу парцела 2776, 2774/2, 2799, 

пресецајући парцелу 2798 наставља западном међом парцела 2796, 2818, 2816, 359/1 а затим источном међом 
парцела 2857/1 и 2856 долази до тачке бр.29. која се налази на тромеђи пољског пута, парцела 2858 и парцела 
2856 и 2857/2. 

 
Од тачке бр.29.граница у правцу североистока пресеца пут и његовом северном међом и источном 

међом парцела 2927, 2928, 2945, 2946, 2949, 2950, 2953 и 2955 долази до тачке бр.30. која се налази на тромеђи 
пута, парцела 593 и парцела 591 и 2955, постојећа камена међна белега бр.16. 

 
Од тачке бр.30. граница у правцу североистока пресеца пут и источном међом парцела 596, 597, 598, 

600/1, 602, 605, 606 и обухватајући парцелу 608 долази до тачке бр.31. која се налази на тромеђи парцеле 608, 
пољског пута, парцела 2988 и улице Љ.Поповић, парцела 609, постојећа камена међна белега бр.21. 
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Од тачке бр.31. граница у правцу североистока прати западну међу улице, парцела 609 и западну међу 

пољског пута парцеле 3069 обухватајући парцеле 3070 и 3089 западном међом магистралног пута М-22 долази 
до тачке бр.1. која је уједно и почетна тачка описа. 

 
Површина грађевинског реона насеља Ловћенац износи 360,79 ха. 

 
 
 
 -ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА 

 
Опис границе депоније комуналног отпада и сточног гробља 
 
Планирана локација за санитарну депонију и сточно гробље налази се у к.о. Фекетић и обухвата 

следеће парцеле: 4200/2, 4201/2, 4202/2, 4212/1 – 6, 4213/1 – 3, 4214/1 – 3, 4215/1 – 3 и 4216/1 – 3. 
 
Површина локације износи 3,47 ха. 
 
 
 
Опис границе комплекса трафостанице 
 
Локација за трафостаницу се налази у к.о. Ловћенац са десне стране магистралног пута М-22 између 

насеља Ловћенац и Фекетић и обухвата парцелу 3229/7. 
Површина локације износи 0,39 ха. 
 

Члан 3. 
 
Рок за израду Генералног плана износи 6 месеци, од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 4. 

 
За носиоца израде Генералног плана одређује се ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 

Железничка бр.6/III (у даљем тексту: Завод). 
 

Члан 5. 
 
Средства за израду Генералног плана обезбедиће се из буџета општине Мали Иђош. 
 

Члан 6. 
 

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Генералног плана, који је израдио ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад под бројем Е-2104. 

 
Члан 7. 

 
Пре подношења предлога Генералног плана органу надлежном за његово доношење, Генерални план 

подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид. 
 
Излагање Генералног плана на јавни увид огласиће се у дневном листу и локалном листу, при чему ће 

се огласити подаци о времену и месту излагања Генералног плана на јавни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити примедбе на Генерални план, као и друге информације које су од 
значаја за јавни увид. 

 
Члан 8. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради Генералног плана Малог Иђоша, 

Фекетића и Ловћенца („Службени лист општине Мали Иђош“ број 2/2002). 
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Члан 9. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали 

Иђош“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број:06-1/2005-         Председник Скупштине општине 
Дана:30.марта 2005.год.            Карољ Пал, с.р. 
Мали Иђош 
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1  
  A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2002/9,  2004/33 és 2004/135 szám) 57. 
szakaszának 1. bekezdése, és Kishegyes község Statútumának (Kishegyes Község Hiv. Lapja,2002/5.és 2004/9.szám) 
70.. szakaszának 1.bekezdése alapján, Kishegyes  Község Képviselő-testülete, a 2005. március 30-án tartott ülésén, 
meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁRÓL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 
 E határozat a kishegyesi кözségi кözigazgatás (a továbbiakban: кözségi кözigazgatás) szervezetét, hatáskörét, 
működésének módját és működése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket szabályozza. 
 

2. szakasz 
 

 A кözségi кözigazgatás egységes szolgálatként alakul meg. 
 

3. szakasz 
 

 A кözségi кözigazgatás: 
 1. előkészíti azon jogszabályok és egyéb aktusok tervezeteit, amelyeket a Кözségi Képviselő-testület és a 
polgármester hoz meg, 
 2. végrehajtja a Községi Képviselő-testület és a polgármester határozatait és egyéb aktusait, 
 3. közigazgatási eljárásban első fokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb szervezetek 
jogairól és kötelességeiről a község eredeti hatáskörében, 
 4. ellátja a Községi Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános aktusainak végrehajtása feletti 
közigazgatási felügyelet teendőit, 
 5. végrehajtja a törvényeket és egyéb jogszabályokat, amelyeknek végrehajtását a községre ruházták, 
 6. ellátja azon szakmai és egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület és a Polgármester 
megbízza. 
 A községi közigazgatás a község hatáskörébe tartozó teendőkön kívül meghatározott területeken azon 
államigazgatási teendőket is ellátja, amelyeket a köztársaság vagy a tartomány törvénnyel vagy más jogszabállyal a 
községre ruház. 
 

4. szakasz 
 

 A községi közigazgatás a teendőit az alkotmány, a törvény és a község Statútuma és egyéb aktusai alapján és 
keretében végzi. 
 

5. szakasz 
 

 A községi közigazgatás köteles a polgároknak jogaik, kötelességeik és jogi érdekeik érvényesítését és 
teljesítését lehetővé tenni, a szükséges adatokat és tájékoztatást megadni, jogsegélyt nyújtani, velük együttműködni és 
méltóságukat tiszteletben tartani. 
 

6. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak kötelesek a teendőiket szakszerűen végezni, anélkül, hogy 
eközben politikai meggyőződéseik vezérelnék őket és, hogy teendőik ellátása során e meggyőződéseiket 
kinyilvánítanák és képviselnék. 
 A községi közigazgatásban a foglalkoztatott és a kinevezett személyek nem lehetnek politikai és egyéb 
politikai szervezetek szerveinek tagjai. 
 A községi közigazgatásban politikai párt és egyéb politikai szervezetek vagy azok egyes belső szervezeti 
formáinak alapítása tilos. 

7. szakasz 
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 A községi közigazgatásban a polgárok, a jogi személyek és az egyéb ügyfelek jogainak, jogi érdekeinek és 
kötelességeinek érvényesítésével és teljesítésével kapcsolatos teendőket előírt iskolai végzettséggel, államigazgatási 
szervekben való munkára jogosított szakvizsgával, s ha jogszabály úgy rendelkezik, meghatározott szakmai 
gyakorlattal is rendelkező személyek végezhetik. 
 A polgárok, a jogi személyek és az egyéb ügyfelek jogainak, jogi érdekeinek és kötelességeinek 
érvényesítésével és teljesítésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási eljárást szabályozó törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

8. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatott és kinevezett személyek jogai, kötelességei és felelőssége 
tekintetében az állami szervekben foglalkoztatottakra vonatkozó törvények és más jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

II. SZERVEZET ÉS HATÁSKÖR 
 

9. szakasz 
 
 A községi közigazgatás keretében a hasonló teendők ellátására szervezeti alapegységekként osztályok 
alakulnak éspedig 
 

10. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban: 
 1 Költségvetési pénzügyi építésügyi és - vagyonjogügyi osztály,  
 2.Gazdasági ,mezőgazdasági lakásépítési közművesítési és -, környezetvédelmi  osztály 
 3. Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységügyi osztály, 
   

11. szakasz 
 

 Az azonos vagy hasonló és kölcsönösen összefüggő teendők összevonására a községi közigazgatás alapvető 
szervezeti egységei keretében belső szervezeti egységek (ügyosztályok, előadó-szakosztályok, stb.) is alakulhatnak. 
 

12. szakasz 
 

 A községi közigazgatási belső szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktust a községi 
közigazgatás osztályvezetője- jegyzője  hozza meg, a polgármester egyetértésével. 
 

13. szakasz 
  Költségvetési pénzügyi, építésügyi és - vagyonjogügyi osztály az alábbi teendőket 

végzi: 
- a kincstári számla összbevétele beáramlásának és folyó kiadásainak pénzügyi tervezését, illetve terveinek 

kidolgozását és figyelemmel kísérését, 
- a készpénznek a konszolidált kincstári számla fizetőképességének biztosítása végetti kezelését, 
- a kiadásoknak, illetve a költségvetés felhasználói által teljesítendő kötelezettségek idejében való 

átvételének az ellenőrzését  
- a község közbevételei és a községi költségvetésből finanszírozott közkiadások általános mérlege 

kidolgozásának szakmai teendőit, 
- a községi költségvetés tervezetének előkészítését, 
- a költségvetés, a külön- és mellékszámlák és a költségvetési alapok eszközei nyilvántartásának vezetését, 
- a költségvetés, a külön- és mellékszámlák és a költségvetési alapok eszközei beáramlásának és 

felhasználásának követését, 
- a községi költségvetés végrehajtásának (havi, negyedévi) tervezését és jelentéseket készít a költségvetés 

végrehajtásáról, a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználói részéről,  
- a végrehajtási felhatalmazások jóváhagyását a költségvetési eszközök felhasználóinak elfogadott éves 

pénzügyi tervei alapján, 
- a községi költségvetés zárszámadása és a konszolidált zárszámadás tervezetének kidolgozását, 
- a kincstár főkönyvének vezetését, 
- a községi költségvetéssel kapcsolatos egyéb szakmai és közigazgatási teendőket, 
- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek pénzügyi terveinek elkészítését, 
- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek zárszámadása kidolgozásának teendőit, 
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- a Községi Közigazgatás és az egyéb községi szervek eszközei állásának követését, elemzését és 
jelentésekbe foglalását, 

- a segédkönyvek és -  nyilvántartások vezetését, illetve a könyvviteli és számviteli teendőket, a pénzügyi-
anyagi ügyviteli teendőket, a számvevőség teendőit és az elszámolási teendőket, 

- a község és a községi szervek eszközei és vagyona értékének könyvelését, 
- a biztosítási teendőket, 
- a leltározás végrehajtásának szervezésével és követésével kapcsolatos teendőket, 
- a közbeszerzésekkel kapcsolatos teendőket, 
- az igazgatási, felügyeleti és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása 

keretében, amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták a településrendezés terén, 
- az igazgatási, felügyeleti és egyéb teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében a 

településrendezés,  és építési telkek, használata terén, 
- az igazgatási és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében, 

amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták a vagyonjogi ügyek terén (föld kisajátítása,  tagosítása, 
arrondálása, államosítása, föld visszaszármaztatása),  

- az igazgatási és egyéb teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében a vagyonjogi 
ügyek terén  (igazgatási eljárás lakásügyekben, a község ingóságainak védelme, megőrzése és nyilvántartása, a község 
ingatlanainak igazgatása, használata és kezelése), 

-  
- a község rendelkezési joga alá tartozó ingatlanokkal és a község vagyoni jogainak és érdekeinek 

védelmével kapcsolatos teendőket (községi lakás bérlőjének kijelölésével kapcsolatos eljárások, szolgalomnak a 
községi ingatlanon való létrehozásával kapcsolatos eljárások, befektetés miatti társtulajdon megállapításával 
kapcsolatos eljárások, ingatlanok  bérbeadás vagy eladás végetti nyilvános árverezése, föld-visszaszármaztatási 
eljárások, kisajátítási eljárás indítása azokban az esetekben, amelyekben a végső igénybevevő a község, valamint az 
építkezési körzetben, a kisajátított vagyonért járó igazságos térítés meghatározására irányuló eljárások), és 

- a szakmai, ügyintézési, technikai és egyéb teendőket, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a 
polgármester és a Községi Közigazgatás vezetője - jegyzője megbízza. 
 

14.szakasz 
 
 Gazdasági ,mezőgazdasági lakásépítési közművesítési és -, környezetvédelmi  osztály 

- igazgatási, ellenőrzési és más teendők végrehajtása mellyel a község van megbízva a lakésépítési és 
közművesítési feladatok végrehajtását illetően, 

- igazgatási ellenőrzési és más teendők végzése a lakásépítési-közművesítési , a helyi utak ,utcák és más 
községi érdekeltségű létesítményekfenntartására , a természeti adottságok megőrzésére és védelmére valamint a 
környezetvédelemre vonatkozó községi előírások közvetlen végrehajtása terén, 

- a község által alapított közvállalatok munkájának követését és a munkájuk feletti felügyeletnek a község 
alapítói jogainak keretében való gyakorlását, 

- a polgárok meghatározott szükségleteinek a kisipar, az idegenforgalom, a vendéglátóipar és 
kereskedelem, a gazdaság terén és a község érdekében álló egyéb területeken való kielégítésével kapcsolatos 
teendőket, 

- a kommunális és egyéb szolgáltatások díjainak megállapításával kapcsolatos teendőket, 
- a mezőgazdaságra, a mezőgazdaság, az erdők, a vizek és  az állatvilág védelmére, hasznosítására és 

fejlesztésére, a vízgazdálkodásra, a gyáriparra, a kisiparra, a magánvállalkozásokra, a kereskedelemre, a 
gazdaságfejlesztésre, az idegenforgalomra és az egyéb olyan területekre vonatkozó teendőket, amelyeket az állami 
szervek a törvény és más jogszabályok értelmében a községre ruháznak, 

- a polgárok és az anyagi javak elemi és az egyéb nagyobb csapások elleni védelme megszervezésének 
teendőit, 

- az építésügyi, a településrendezési, a kommunális és a közlekedési felügyelőség és a környezetvédelmi 
felügyeleti ellenőrzés teendőit, 

- a hatáskörébe tartozó aktusok tervezetei előkészítésének, kidolgozásának és előterjesztésének teendőit, 
- szakmai, adminisztratív, műszaki és egyéb teendők elvégzését, mellyel a Községi Képviselő- testület, a 

községi elnök,vagy a közigazgatás vezetője- jegyzője bízza meg. 
 

15. szakasz 
 

Az általános közigazgatási ügyek és társadalmi tevékenységek osztálya az alábbiakat  végzi: 
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- azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtásának teendőit, amelyeknek végrehajtását 
törvénnyel a községre ruházták: a társadalmi gyermekjólét, a családi pótlék, a szülő nők jogai, a szociális és a harcos- 
és rokkantvédelem, és az általános és középiskolai oktatás terén, 

- a polgárok igényeinek kielégítéséről való gondoskodás követésének teendőit, valamint az igazgatási és 
más szakmai teendőket a községi jogszabályok közvetlen végrehajtásának keretében: a művelődés, az oktatás, az 
egészségvédelem, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét, a testnevelés, a műszaki kultúra, a 
tömegtájékoztatás, a humanitárius szervezetek terén és a polgárok közvetlen érdekében álló egyéb területeken, 

- a község által alapított intézmények munkájának követését és a munkájuk feletti felügyeletnek a község 
alapítói jogainak keretében való gyakorlását, 

- a külön- és mellékszámlák eszközei beáramlásának és felhasználásának követését, a kötelezettségek 
teljesítésére vonatkozó tervek és a kötelezettségek teljesítéséről szóló jelentések és elemzések előkészítését, 

- az igazgatási és egyéb teendőket azon törvények és más jogszabályok közvetlen végrehajtása keretében, 
amelyeknek közvetlen végrehajtását a községre ruházták az anyakönyvek vezetése, az állampolgárság, a házasság, a 
személyi név, a polgárok törzsszáma, a választói névjegyzékek és a hivatali ügyintézés, az irattár, a levéltár, az aláírás, 
a másolat és a kézirás hitelesítése, a menekültekkel kapcsolatos ügyek terén és más téren, 

- a Községi Képviselő-testület képviselőinek választásával és a községi népszavazás lebonyolításával 
kapcsolatos teendőket, 

- a Községi Közigazgatásban foglalkoztatottak, valamint a községben választott és kinevezett személyek 
munkaviszonyaival kapcsolatos teendőket és a munkára vonatkozó nyilvántartás vezetését, 

- az iratok átvételének, nyilvántartásának, közigazgatási-technikai feldolgozásának és munkába való 
besorolásának, a posta továbbításának, a tárgyak osztályozásának és őrzésének teendőit,  

- az épület és a terület használatával, fenntartásával és tisztántartásával, a Községi Közigazgatás 
épületeinek és egyéb működési feltételeinek őrzésével kapcsolatos teendőket, 

- a község létesítményeinek és felszerelésének kezelésével, folyó beruházási karbantartásával kapcsolatos 
teendőket, 

- a szállítási és jármű-karbantartási szolgáltatásokat, 
- a polgároknak és a jogi személyeknek való jogsegélynyújtás teendőit, ha a jogsegélynyújtási eljárás a 

község érdekeivel nincs ellentétben, 
- a hatáskörébe tartozó azon aktusok tervezeteinek előkészítését és kidolgozását, amelyeket a Községi 

Képviselő-testület és a polgármester hoz meg,  
- az informatikai és automatikus adatfeldolgozási teendőket, 
- adminisztratív és szakteendők elvégzése a Községi Képviselő-testület , a községi elnök , a községi 

tanács, a községi közigazgatás és ezek munkatestületei,valamint a tanácsnokok részére, 
- jogi teendők a Községi Képviselő-testület, a községi elnök , a tanács és a községi közigazgztás, valamint 

ezek munkatestületei részére 
- az előírások tervezeteinek kidolgozása, 
- az ülések előkészítése és megszervezése,ezeken a jegyzőkönyvek vezetése és kidolgozása, a képviselő-

testület a községi tanács, a községi közigazgatás és ezek munkatesrületeinek ülésén 
- anyagfordítási és lektorálási feladatok a községi szervek és ezek munkatestületei részére, 
- információs-dokumentációs, gépírói és protokoláris teendők végzése a községi szervek és ezek 

munkatesületei részére, 
- anyagsokszorosítási munkálatok a községi szervek és ezek munkatestületei részére, 
-  egyéb teendők, amelyekkel a Községi Képviselő-testület, a polgármester és a községi közigazgatás 

jegyzője megbízza. 
 

 
16. szakasz 

 
 A hatáskörök megváltoztatásáról a községi közigazgatás vezetője- jegyzője dönt.. 

 
17. szakasz 

 
 A községi közigazgatásban főépítész helyezhető hatáskörbe, aki a teendőit a törvénnyel összhangban végzi. 
 A főépítészt a polgármester nevezi ki és menti fel. 
 A főépítész kinevezése négy éves időszakra szól. 
 A főépítész működésével kapcsolatos szervezési teendőket az építés-, lakáskezelés és közművesítés-, 
mezőgazdaság-, környezetvédelem- és vagyonjogügyi osztály látja el. 
 

18. szakasz 
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 A község határskörébe tartozó teendők ellátása céljából előirányozható községi menedzser szolgálatainak 
igénybe vétele. 
 A menedzseri szolgálatok igénybe vételének feltételeit és módját szerződés szabályozza, amelyet a községi 
mendzserrel a község nevében a polgármester köt meg. 
 

III. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS IRÁNYÍTÁSA 
 

19. szakasz 
 

 A községi közigazgatás működését a jegyző irányítja. 
 A jegyző a községi képviselő-testületnek és a polgármesternek felel a munkájáért és a Községi Közigazgatás 
működéséért. 
 A községi közigazgatás jegyzőjévé jogi egyetemi végzettséggel, államigazgatási szervekben való munkára 
jogosító szakvizsgával és öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki. 
 

20. szakasz 
 

 A községi közigazgatás jegyzője képviseli a közigazgatást, megszervezi és biztosítja a teendők törvényes és 
hatékony ellátását, és dönt a foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és felelősségéről. 
 

21. szakasz 
 

 A községi közigazgatás jegyzőjét távollétében a községi közigazgatás által felhatalmazott személy 
helyettesíti. 

22. szakasz 
 

 A községi közigazgatás szervezeti alapegységeinek működését kinevezett személyek – osztályvezetők 
irányítják. 
 Osztályvezetővé egyetemi végzettséggel, államigazgatási szervekben való munkára jogosító szakvizsgával és 
legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki. 
 A belső szervezeti egységek működését osztályfőnökök irányítják. Osztályfőnökké egyetemi vagy főiskolai 
végzettséggel, államigazgatási szervekben való munkára jogosító szakvizsgával és legalább három éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki. 
 

23. szakasz 
 

 A szervezeti alapegységek vezetőit a Községi Közigazgatás jegyzője nevezi ki és menti fel, négy éves 
megbízatási időszakra. 
 

24. szakasz 
 

 Az osztályvezetők és az osztályfőnökök megszervezik, összehangolják és irányítják a szervezeti egységek 
illetve a bennük foglalkoztatottak munkáját, felelnek az osztály és az ügyosztály hatáskörébe tartozó teendők 
idejekorán történő, törvényes és szabályos ellátásáért, ellátják a legösszetettebb teendőket az osztály és az ügyosztály 
keretében, kiosztják a teendőket és szakmai segítséget nyújtanak az osztály és az ügyosztály keretében a közvetlen 
feladatvégrehajtóknak, ügyelve a foglalkoztatottak kiegyensúlyozott terhelésére, és gondoskodnak a feladatok idejében 
való és színvonalas teljesítéséről. 
 Az osztályvezetők és az osztályfőnökök az előző bekezdés szerinti teendők ellátása során kötelesek magukat 
a községi közigazgatás jegyzőjének utasításához,meghagyásaihoz és eligazításaihoz tartani. 
 

25. szakasz 
 

 A munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket valamennyi kinevezett személy a községi 
közigazgatás foglalkoztatottjaként a törvény és a törvényen alapuló aktusok alapján érvényesíti és teljesíti.  
 Annak a kinevezett személynek, akit a megbízatás letelte után nem neveznek ki újra, vagy akit a megbízatás 
ideje alatt felmentenek, a törvényben meghatározott jogai vannak. 
 

26. szakasz 
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 A községi közigazgatás jegyzője és szervezeti alapegységeinek vezetői tisztségükkel és felhatalmazásaikkal 
összeegyeztethetetlen közjogi vagy egyéb tisztséget nem tölthetnek be. 
 

 
 
 

IV. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS KAPCSOLATA  A  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL, 
A POLGÁRMESTERREL ÉS A KÖZSÉGI TANÁCCSAL 

 
27. szakasz 

 
 A községi közigazgatás köteles a Községi Képviselő-testületnek, a polgármesternek és a községi tanácsnak a 
maga hatáskörében tájékoztatással, magyarázatokkal és adatokkal szolgálni. 
 A községi közigazgatás a Községi Képviselő-testületnek felelős a teendők jogszabályoknak megfelelő, teljes 
körű és naprakész ellátásáért. 
 

28. szakasz 
 

 A működése feletti ellenőrzés érvényesítése céljából a községi közigazgatás a Községi Képviselő-testületnek 
jelentést tesz a munkájáról.  
 

29. szakasz 
 

 A községi közigazgatás a hatáskörébe tartozó teendők ellátása során a polgármester útmutatásaihoz, 
eligazításaihoz és elvi álláspontjaihoz tartja magát. 
 A polgármester irányítja és összehangolja a községi közigazgatás munkáját: a Községi Képviselő-testület 
határozatainak és általános aktusainak és a polgármester aktusainak alkalmazásában követendő munkamódja, a 
jogszabályoknak a községi közigazgatás felhatalmazásai keretében való meghozatala, a községi közigazgatás munkája 
feletti felügyeletet gyakorló felügyelőségek által elrendelt intézkedések végrehajtása tekintetében. 

 
30. szakasz 

 
 A községi közigazgatás munkájának ellenőrzésére való jog érvényesítése céljából a polgármester: 
 - megtárgyalja a községi közigazgatás munkájáról szóló jelentést, és véleményét megküldi a Községi 
Képviselő-testületnek, 
 - javasolja a községi tanácsnak a Községi Képviselő-testület és a polgármester határozatával vagy általános 
aktusával ellenkező általános aktusok megsemmisítését és elrendeli új aktus meghozatalát a törvénnyel összhangban, 
 - javasolja a községi tanácsnak a községi közigazgatás azon általános aktusainak megsemmisítését, amelyek 
ellentétben állnak a Községi Képviselő-testület és a polgármester határozataival vagy általános aktusaival, és elrendeli 
új aktus meghozatalát a törvénnyel összhangban, 
 - javasolja a Községi Képviselő-testületnek a községi közigazgatás jegyzőjének felmentését. 
 

31. szakasz 
 A községi tanács:  

- ellenőrzést gyakorol a községi közigazgatás munkája felett, megsemmisíti vagy felfüggeszti a községi 
közigazgatás azon aktusait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, a statútummal vagy egyéb általános 
aktussal, vagy a Községi Képviselő-testület határozatával, 
 - közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb szervezetek 
jogairól és kötelezettségeiről a község eredeti hatáskörében. 
 

32. szakasz 
 

 A községi közigazgatás munkája feletti ellenőrzés gyakorlása keretében a Községi Képviselő-testület és a 
polgármester törvényben meghatározott szervezési, személyi és egyéb intézkedéseket foganatosíthat, a községi 
közigazgatás teendői és feladatai hatékony végrehajtásának biztosítása céljából. 
 A községi közigazgatás, a Községi Képviselő-testület és a polgármester vagy az illetékes minisztérium 
követelésére, köteles megtenni a megfelelő szervezési, személyi és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
hatáskörébe tartozó teendők és feladatok hatékony végrehajtását. 
 

33. szakasz 
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 A községi közigazgatásnak joga van arra, hogy a polgármestertől irányelveket, eligazításokat és elvi 
álláspontokat kérjen a község jogszabályainak végrehajtása szempontjából jelentős kérdésekben. 
 Ha a községi közigazgatás és jegyzője a teendőiket nem hajtják végre szakszerűen, törvényesen és 
felelősségteljesen, a polgármester felhívja erre a községi közigazgatás jegyzőjének figyelmét és követeli, hogy 
meghatározott határidőn belül tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 Ha az előző bekezdés szerinti helyzet a figyelmeztetés ellenére sem változik, a polgármester tájékoztatja erről 
a Községi Képviselő-testületet, fontolóra véve annak lehetőségét, hogy javasolja a Községi Képviselő-testületnek a 
községi közigazgatás vezetőjének- jegyzőjének felmentését. 
 

34. szakasz 
 

 A községi közigazgatás köteles a Községi Képviselő-testületnek, a polgármesternek és a községi tanácsnak a 
munkájukhoz szükséges tájékoztatást és adatokat a maga hatáskörében megadni. 
 A községi közigazgatás a törvénnyel és az egyéb jogszabályokkal összhangban önálló ezek alkalmazása 
tekintetében 
 Ha a polgármester a községi közigazgatás illetékességével és munkájának törvényességével ellenkező 
irányelvek, utasítások vagy álláspontok végrehajtását követeli, a községi közigazgatás jegyzője figyelmezteti erre a 
polgármestert. 
 Ha az előző bekezdés szerinti helyzet a figyelmeztetés ellenére sem változik, a községi közigazgatás jegyzője 
tájékoztatja erről a Községi Képviselő-testületet. 

 
 

V.  A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETI FORMÁINAK  
EGYMÁS KÖZÖTTI VISZONYAI 

 
35. szakasz 

 
 A községi közigazgatás belső szervezeti egységei kölcsönösen együttműködnek a teendőik ellátásában, 
megadják egymásnak a munkájukhoz szükséges adatokat és tájékoztatást, megküldik egymásnak az iratokat és 
megvalósítják a közös munka és az együttműködés egyéb formáit. 
  

36. szakasz 
 

 A községi közigazgatás belső szervezeti egységei a határozatok és általános aktusok előkészítése során 
kötelesek kikérni a községi közigazgatás más belső szervezeti egységeinek véleményét is. 
  

VI. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS JOGI AKTUSAI 
 

37. szakasz 
 

 A községi közigazgatás szabályzatot, rendeletet, utasítást, (közigazgatási) határozatot és végzést hoz. 
 A  községi közigazgatás eligazítást, szakmai utasítást és magyarázatot adhat ki. 
 

38. szakasz 
 

 A szabályzat taglalja a határozatok és egyéb aktusok egyes rendelkezéseit, végrehajtásuk céljából. 
 A rendelet, a határozatok és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek végrehajtása céljából, elrendel vagy 
megtilt meghatározott közérdekű  helyzetekben való magatartást. 
 Az utasítás előírja a községi közigazgatás és a hatáskörébe tartozó teendők ellátásával megbízott egyéb 
szervezet munkájának módját és teendőinek ellátását a határozatok és egyéb jogszabályok egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásában. 
 Záróhatározattal  és végzéssel az egyedi ügyekben hoz döntést a határozatok és egyéb jogszabályok alapján. 
 Az eligazítás megállapítja a községi közigazgatás és a hatáskörébe tartozó teendők ellátásával megbízott 
egyéb szervezet munkájának módjára és eljárására vonatkozó kötelező szabályokat, amelyek biztosítják a teendők 
hatékony végrehajtását. 
 A szakmai utasítás előírja a községi közigazgatás és az átruházott teendőket ellátó egyéb szervezet szakszerű 
megszervezésének és a bennük foglalkoztatottak szakszerű munkájának szabályait. 
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 A magyarázat véleménynyilvánítást jelent  a határozatok és az egyéb jogszabályok egyes rendelkezéseinek 
alkalmazásáról. 
 

39. szakasz 
 

 A záróhatározatot - záradékot, a szabályzatot, a rendeletet és az utasítást a községi közigazgatás jegyzője 
hozza meg, hacsak határozat vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik. 
 

VII. A HATÁSKÖRÖK ÜTKÖZÉSE 
 

40. szakasz 
 

 A községi tanács dönt a községi közigazgatás és más szervezetek hatásköreinek ütközése ügyében, amikor 
azoknak a Községi Képviselő-testület határozata alapján a polgárok, a jogi személyek vagy más ügyfelek egyedi 
jogairól kell dönteniük. 
 A községi közigazgatás szervezeti egységei hatásköreinek ütközése ügyében a községi közigazgatás jegyzője 
dönt. 
 

 
 

VIII. A FELLEBBEZÉSRŐL VALÓ DÖNTÉSHOZATAL 
 

41. szakasz 
 

 A községi közigazgatásnak a község jogai és kötelességei keretében hozott elsőfokú határozata elleni 
fellebbezésről a községi tanács dönt, hacsak a törvény vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik. 
 A közigazgatási felhatalmazásokat gyakoroló egyéb szervezetnek a község jogai és kötelességei keretében 
egyedi jogokról és kötelezettségekről döntő elsőfokú határozata elleni fellebbezésről a községi tanács dönt, 
amennyiben a törvény vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik. 
 

IX. AZ IRODAI ÜGYINTÉZÉS 
 

42. szakasz 
 

 Az államigazgatási szervek irodai ügyintézésének szabályai érvényesek a községi közigazgatásra és a 
közmegbízatást gyakoroló egyéb szervezetekre is. 
 

X. A MUNKAVISZONY 
 

43. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban munkaviszony olyan személlyel létesíthető, aki a törvényben előírt általános 
feltételeken kívül szakképesítés és munkaképesség tekintetében a törvény és a munkakörök besorolásáról szóló aktus 
alapján megszabott külön feltételeknek is megfelel. 
 A községi közigazgatásban munkaviszony meghatározott személlyel: 

1. a munkakörbe helyezésről szóló aktus, 
2. a községi közigazgatás jegyzőjének a jelöltek közüli választásról szóló végleges döntése, 
3. a dolgozó más szervből való átvételéről szóló megegyezés alapján létesíthető a törvénnyel összhangban. 

 
44. szakasz 

 
 A községi közigazgatásban a munkaviszonyba vétel a törvénnyel összhangban történik. 
  

45. szakasz 
 

 A községi felügyelőket a községi közigazgatás jegyzője nevezi ki és menti fel, a megfelelő osztály 
vezetőjének hozzájárulásával. 
 

46. szakasz 
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 A foglalkoztatottak jogairól, kötelességeiről és felelősségéről a községi közigazgatás jegyzője dönt. 
 

47. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban a törvény szerinti feltételekkel gyakornokok alkalmazhatók bizonyos munkák 
végzésére való felkészültségnek gyakorlati munka útján való megszerzése céljából. 
 A munkakörök besorolásáról szóló aktus meghatározza a gyakornokok lehetséges számát. 
 A gyakornokok felvehetők meghatározott időre foglalkoztatottként vagy szakképesítés céljából volontőri 
státusban. 
 

48. szakasz 
 

 A községi özigazgatásban foglalkoztatottak a munka folyamán beoszthatók más munkára ugyanazon 
szervben, megegyezés alapján szükség szerint átvehetők más szervbe a beleegyezésük nélkül, áthelyezhetők más 
szervbe vagy ideiglenesen beoszthatók a szerv székhelyén kívüli munkára, a törvénnyel összhangban. 
 A foglalkoztatottak előző bekezdés szerinti beosztásáról szóló határozatot a községi közigazgatás jegyzője 
hozza meg, a szervezeti alapegység vezetőjének javaslatára. 
 

49. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak hivatali címet a törvényben meghatározott feltételekkel 
szereznek. 
 A hivatali cím a dolgozó szakképzettségét és a községi közigazgatás meghatározott összetettségi fokozatú 
teendőinek ellátására való felkészültségét fejezi ki. 
 

50. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak kereseteit és egyéb illetményeit az állami szervekben 
foglalkoztatottak kereseteit szabályozó törvénnyel, egyéb jogszabályokkal és általános aktusokkal összhangban kell 
megállapítani. 
 

51. szakasz 
 

 A községi közigazgatás belső szervezetéről és munkaköreinek besorolásáról szóló aktussal összhangban, a 
törvény alapján és a szervezeti alapegység vezetőjének javaslatára a községi közigazgatás jegyzője dönt a 
foglalkoztatottak hivatali címeiről és kereseteinek megállapítására szolgáló szorzószámokról.  
 

52. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatott és kinevezett személyek a munkájukért a törvényben és a kollektív 
szerződésben meghatározott módon és eljárás szerint viselnek fegyelmi és anyagi felelősséget. 

 
53. szakasz 

 
 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak munkaviszonya a törvényben és a törvény alapján hozott 
aktusban meghatározott feltételekkel és módon szűnik meg. 
 

XI. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA 
 

54. szakasz 
 

 A községi közigazgatás finanszírozására szolgáló eszközöket a község hatáskörébe tartozó teendők ellátása 
céljából a község költségvetésében a községi közigazgatás részére egységesen kell megállapítani, a községi igazgatási 
szerv pénzügyi terve alapján, amelyet a polgármester egyetértésével a jegyző hoz meg. 
 

55. szakasz 
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 A foglalkoztatottak és a választott, hatáskörbe helyezett és kinevezett személyek kereseteire, az anyagi és más 
külön rendeltetésű kiadásokra, a felszerelések beszerzésére és más külön célokra szolgáló eszközök törvényes 
felhasználásáért a községi közigazgatás jegyzője a felelős. 
 Az előző bekezdés szerinti eszközök kifizetésére és felhasználására vonatkozó meghagyásokat és aktusokat a 
községi közigazgatás jegyzője írja alá, a polgármester meghatalmazása alapján. 
 

 
XII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

56. szakasz 
 

A községi közigazgatás eddigi dolgozói folytatják a munkát a munkahelyeiken az új belső szervezeti rend és 
besorolás szerinti beosztásukig. 

A beosztatlan dolgozóknak a törvényben megállapított jogaik vannak. 
 

57. szakasz 
 

E határozat meghozatalától számított 30 napon belül a jegyző köteles a községi közigazgatás belső 
szervezetéről és munkaköri teendőinek és feladatainak besorolásáról szóló aktust meghozni, a polgármester 
egyetértésével. 

58. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésének napján a községi közigazgatásról szóló határozat (Kishegyes Község Hiv. 
Lapja 1993/4 szám) hatályát veszti. 

59. szakasz 
 

E határozat a Kishegyes  Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET      Pál Károly s.k. 
Szám:06-1/2005-02 
Kelt.:2005.március 30-án      a Községi Képviselő-testület elnöke 
K i s h e g y e s  

 
___________________________. ____________________________ 

 
 

2.  
 Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5 és 2004/9.szám) 104.szakaszának 4 
bekezdése alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005.március 30-án tartott ülésén meghozta a  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Kishegyes Község Statútuma módosításának megkezdéséről 

 
1.szakasz 

 
 A községi elnök javaslata alapján meg kell kezdeni a Községi Statútum módosítását (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 2002/5.és 2004/9.szám). 

2. szakasz 
 
 A községi statutáris és normatív aktusok összehangolását végző bizottságot meghatalmazzuk, hogy dolgozza 
ki a Statútummódosítási javaslatot a 43.szakasz 1.és 2. bekezdésére vonatkozóan. 

3.szakasz 
 

 A Statútum módosítás módját és eljárását a községi statutáris és normatív előírásokkal foglalkozó bizottság 
végzi el, mely a jelen határozat meghozatalát követő  8 napon belül köteles elküldeni a Képviselő-testületnek a 
módosítási határozat tervezetét. 

4.szakasz 
 

 Ezt a határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
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KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET      Pál Károly s.k. 
Szám:06-1/2005-02 
Kelt.:2005.március 30-án       a Községi Képviselő-testület elnöke 
K i s h e g y e s  

_____________________ . _________________ 
 
 
3. Az építkezésről és a tervezésről szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2003/47.sz) 
46.szakaszának 1.bekezdése és Kishegyes Község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5. és 
2004/9.sz.) 28.szakaszának 4.pontja alapján Kishegyes Község Képviselő-testülete 2005.március 30-án tartott ülésén 
meghozta a  
 

 
H A T Á R O Z A T O T 

KISHEGYES, BÁCSFEKETEHEGY ÉS SZIKICS ÁTFOGÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE  
KIDOLGOZÁSÁRÓL 

 
1.szakasz 

 
 Hozzálátunk Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szikics átfogó településrendezési tervének ( a továbbiakban:  
( átfogó terv ) kidolgozásához. 
 Az átfogó településrendezési terv a hosszútávú fejlesztési koncepció meghatározása és a településrendezés 
fejlesztése céljából szükséges. 
 A terület határa Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szikics átfogó területrendezési tervének területét öleli fel, 
beleértve a belterületet – az építkezési területet is, ami  ugyan nem szolgál építkezésre, de elngedhetetlenül szükséges 
mindhárom település normális működéséhez, melyek: szanitáris szemétlerakók, dögtemető, trafóállomások és kutak. 
 Az átfogó településrendezési terv kereteibe tartozó terület 1411,68 ha területet ölel fel, a következő 
parcellahatárok között: 
 

- KISHEGYES TELEPÜLÉS ÉPÍTKEZÉSI KÖRZETE 
        
       Kishegyes település építkezési területének kiindulópontja az 1.pont, mely az M-22 főút- Horgos- Belgrád 
hármashatárán van a 8306-os parcellán, a 8399-es földúton és a 6562-es parcellán van. 
 
       Az 1.ponttól a határ délkelet irányban kíséri a főút nyugati szélét, a  8306os parcellán a 2.pontig amely a 
főút, a Negoševa utca 4338-as parcella és a 6550-es parcella hármas határán van, az 5-ös számú mezsgyekaróig. 
 
  A 2.ponttól  a határ átszeli a főutat a 3.pontig amely a főút és a 6545-ös parcella határán van, a 6-os számú 
meglevő mezsgyekaróig. 
   
  A 3.ponttól a határ délkelet irányban követi a Varga Gyula utca keleti oldalát a 4353-as parcellán a 4.pontig, 
amely a földút és az utca hármas határán van a 8397 –es és a 6550-es parcellán a 7-es mezsgyekaróig. 
 
 A 4.ponttól kelet felől a földút déli határát követi a 8397-es parcellán az 5-ös pontig, mely a földút és a 
Köztársaság utca 3-as határán van a 4364-es és 116-os parcellán a meglévő 10-es számú mezsgyekaróig. 
 
 Az 5-ös ponttól a határ átszeli a földutat a 8398-as parcellán és a továbbiakban kelet felé haladva eljut a 
6503-as parcella északi mezsgyéjéig a 6-os pontig amely a 8394-es parcellán lévő földút, 6503-as és 6504-es parcella 
3-as határán van. 
 
 A 6-os ponttól a határ déli irányban követi a 8394-es parcellaszámú földút nyugati határát a 7-es pontig amely 
a 8394-es és 8311-es számú földutak és a 360-as parcellaszámú terület 3-as határán van. 
 
 A 7-es ponttól a határvonal délnyugatra fordul és követi a 360-as számú parcella déli mezsgyéjét a 8-as 
pontig amely a 8311-es számú földút a JNH utca a 4369-es parcella és a 360-as parcella 3-as határán van ahol a 15-ös 
számú mezsgyekaró van elhelyezve. 
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 A 8-as ponttól a határ átszeli a JNH utcát a 9-es pontig amely az utca a 8361-es számú földút és a 1628-as 
parcellaszámú terület 3-as határán van ahol a 16-os mezsgyekaró van elhelyezve. 
 
 A 9-es ponttól a határvonal délkelet felé fordul, követi a földút nyugati mezsgyéjét a 8361-es parcellán a 10-
es pontig amely a 3360-as parcella és a 8358-as számú földút északkeleti mezsgyéjén van. 
 
 A 10-es ponttól a határvonal déli irányban követi a 3359, 3370, 3368, 3358/4 , 3365, 3366, 3358/1, 3364 és 
3358/2-es parcellák mezsgyéjét a 11-es pontig amely a 4413-as parcellaszámú utca mezsgyéjén a 3358/2-es parcellán 
és Lovcenac kataszteri község határán van. 
 
 A 11-es ponttól a határvonal átszeli a 4413-as parcellaszámú utcát a 12-es pontig amely az utca, a 4459-es 
földút és Lovcenac kataszteri község 3-as határán van. 
 
 A 12-es ponttól a határ délnyugat irányban követi a 4459-es számú földút keleti oldalát a 13-as pontig, amely 
a Krivaja a 4332-es számú földút és Lovcenac kat.község 3-as határán van a 7-es számú mezsgyekarónál. 
 
 A 13-as ponttól a határ követi a délnyugati irányt a 4011/2, 4012, 4015, 4289, 4290, 4295, 4296, 4299, 4330, 
4331-es parcellák keleti határát a 14-es pontig amely a 8521-es számú földút a 4331-es parcella és Lovcenac 
kat.község 3-as határán van a 22-es mezsgyekarónál. 
 
 A 14-es ponttól a határvonal északnyugat irányban halad és követi a 8521-es parcellaszámú földút keleti 
mezsgyéjét a 15-ös pontig amely a 4331-es számú földút a 4455-ös parcellaszámú Verbászi út 3-as határán van a 
meglévő 24-es mezsgyekarónál. 
 
 A 15-ös ponttól a határ átszeli a Verbászi utat a 16-os pontig amely a 8520-as parcellaszámú földút és a 
4242/5-ös parcella 3-as határán van ahol a 25-ös mezsgyekaró helyezkedik el. 
 
 A 16-os ponttól a határ délnyugatra húzódik és követi a 8520-as számú földút nyugati mezsgyéjét a 17-es 
pontig amely a 4239-es és 8517-es számú út 3-as határán van amelyet a 26-os mezsgyekaró jelez. 
 
 A 17-es ponttól a határ északnyugatra fordul követve a 8517-es parcellaszámú földút keleti mezsgyéjét a 18-
as pontig mely pont a 8517 és 4454-es parcellaszámú földutak és a 4239-es parcella 3-as határán van amit a 27-es 
mezsgyekaró jelez. 
 
 A 18-as ponttól a határ délnyugatra fordul és követi a 4454-es parcellaszámú földút keleti mezsgyéjét a 19-es 
pontig a 4454 és 8516-os parcellaszámú földutak valamint a 8117-es parcella 3-as határáig amelyet a 28-as számú 
mezsgyekaró jelez. 
 
 A 19-es ponttól a határ átszeli a földutat és folytatódik északnyugat irányban a 8513-as paracellaszámú földút 
keleti mezsgyéjén a 20-as pontig amely a 8513 és 8512-es parcellaszámú földutak valamint a 4187-es parcella 3-as 
határán helyezkedik el amit a 30-as számú mezsgyekaró jelöl.  
 
 A 20-as ponttól a határ északkelet irányban követi a 8512-es parcellaszámú földutat a 21-es pontig amely a 
földút a 4424-es parcellaszámú Kulai út és a 4183-as parcella 3-as határán van amit a 31-es számú mezsgyekaró jelez. 
 
 A 21-es ponttól a határ átszeli a Kulai utat a 22-es pontig amely a 4424 és 4423-as számú utcák és 8511-es, 
8512-es parcellaszámú földutak 4-es határán van amit a 32-es mezsgyekaró jelez. 
 
 A 22-es ponttól  a határ északnyugatról követi a 8511-es parcellaszámú földút keleti mezsgyéjét a 23-as 
pontig amely a vasút, 8511-es földút és a 2402-es parcella 3-as határán van. 
 
 A 23-as ponttól északi irányban a határ követi a vasút keleti részét a 4335-ös parcellán a 24-es pontig amely a 
Krivaja a 4332-es és 2355-ös parcella 3-as határán van. 
 
 A 24-es ponttól a határ átszeli a Krivaja folyót a 25-ös pontig amely a a vasút a 4336-os parcella és a 884/2 
parcella és a Krivaja 3-as határán van. 
 
 A 25-ös ponttól északi irányban a határ követi a vasút keleti oldalát a 26-os pontig, amely a vasút, a 4337-es 
parcellaszámú Vasút utca és a 874-es parcella 3-as határán van. 
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 A 26-os ponttól a határvonal északi irányban folytatódik a vasút keleti oldalán a 27-es pontig amely a 4337-es 
parcellaszámú Vasút utca és vasút északkeleti mezsgyéjén van. 
 
 A 27-es ponttól a határ északi irányban követi a vasút keleti oldalát a 28-as pontig amely a vasút a 853/3-as és 
858-as parcellák 3-as határán van. 
 
 A 28-as ponttól a határvonal északi irányban halad a vasút keleti oldalán a 4336-os parcellán a 29-es pontig 
amely a vasút a 8399-es parcellaszámú földút a 835/2 és 837-es parcella 4-es határán van amit a 2-es mezsgyekaró 
jelez. 
 
 A 29-es ponttól északkelet irányban a határ követi 8399-es parcellaszámú földút keleti vonalát a 30.pontig 
amely a földút  a 823-as és 6587-es parcella 3-as határán van amelyet a 3-as mezsgyekaró jelez. 
 
 A 30-as ponttól a határ délnyugat irányból követi 823-as parcella keleti mezsgyéjét a 31-es pontig amely a 
4338-as parcellaszámú Njegoseva utca a 823-as és 6587-es parcellák 3-as határán van melyet a 4-es mezsgyekaró 
jelez.  
 
 A 31-es ponttól a határvonal északkeleti irányban követi a Njegoseva utca északi mezsgyéjét a 32-es pontig 
mely a Njegoseva utca a 8400-as parcellaszámú földút és a 6550-es parcella 3-as határán van. 
 
 A 32-es ponttól a határvonal északnyugati irányban követi a 8400-es parcellaszámú földút keleti mezsgyéjét a 
33.pontig amely a 8399 és 8400-as parcellaszámú földutak és a 6562-es parcella 3-as határán van. 
 
 A 33-as ponttól a határvonal északkeleti irányban követi a 8399-es parcellaszámú földút keleti mezsgyéjét az 
1-es pontig ami egyidejűleg a leírás kiinduló pontja is. 
 
 Kishegyes település építkezési körzetének teljes területe 599,68 ha. 
 

- BÁCSFEKETEHEGY TELEPÜLÉS ÉPÍTKEZÉSI KÖRZETE 
 
 Bácsfeketehegy építkezési körzete kijelölésének az 1.pontja a 7338 és 7401-es földutak valamint a 3287-es 
parcella 3-as határán van. 
 
 Az 1-es ponttól a határ cca 600 méteren át déli irányban követi a 7338 és 7334-es parcellaszámú földutak 
keleti mezsgyéjét a 2-es pontig amely a 7334-es parcellaszámú földút és a 3322-es parcella mezsgyéjén van. 
 
 A 2-es ponttól a határ délnyugat irányban átszeli a 7334-es parcellaszámú földutat és az 1539/1-es parcella 
északi mezsgyéjén éri el a 3-as pontot amelyik az 1539/1, 1527 és 1509 parcellák 3-as határán van. 
 
 A 3-as ponttól a határvonal déli irányban követi az 1509, 1507 – 1500, 1490/2, 1490/1, 1487, 1484, 1481, 
1479, 1478, 1474/1, 1473, 1470, 1553/2, 1554, 1555-ös parcellák keleti mezsgyéjét a 4-es pontig amely az 1555, 1556 
és 3343-as parcellák 3-as határán van. 
 
 A 4-es ponttól a határ északkelet irányban követi a 3343, 3344 és 3365/1-es parcellák déli mezsgyéjét az 5-ös 
pontig amely a 3365/1, 3784, 3785-ös parcellák 3-as határán van. 
 
 Az 5-ös ponttól a határvonal déli irányban követi a 3785-ös parcella keleti mezsgyéjét a 6-os pontig amely a 
7335-ös parcellaszámú Jadran utca a 3784 és 3785-ös parcella 3-as határán van. 
 
 A 6-os ponttól a határvonal délkelet irányban átszeli az utcát és követi a 3875-ös parcella nyugati mezsgyéjét 
a 7-es pontig amely a 3874, 3875, 3876-ös parcellák 3-as határán van. 
 
 A 7-es ponttól a határvonal délnyugat irányban követi a 3874, 3886, 3889, 3890/3 és 3890/5-ös parcellák 
északi mezsgyéjét átszeli a 7367-es számú földutat és folytatódik tovább a 3932-es parcella északi mezsgyéjén a 8-as 
pontig amely a 3938, 3942, 3932, 3944-es parcellák 4-es határán van. 
 
 A 8-as ponttól a határ északnyugati irányban követi a 3944-3955, 3961/1, 3956/2, 3957, 3959, 3961 és 3962-
es parcellák keleti mezsgyéjét átszeli a 7362-es parcellaszámú földutat és folytatódik a 3966-os parcella keleti 
mezsgyéjén, átszeli a 3967/3-as, 3970-es parcellákat, továbbá ugyanebben az irányban folytatódik a 4004/1, 4002-
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3998, 3997/2, 3996, 3994, 3993-as parcellák nyugati mezsgyéjén a nyugati pontig, amely a 3993, 3990/1, 3987/2, 
3983/2-es parcellák 4-es határán van. 
 
 A 9-es ponttól a határ északkeleti irányban követi a 3993-as, 3992-es és 4030-as parcellák déli mezsgyéjét a 
10-es pontig amely a 4030, 4041, 4040/2 és 4036 parcellák 4-es határán van. 
 
 A 10-es ponttól a déli irányban halad a határ, követi a 4036-os parcella keleti mezsgyéjét, átszeli a becsei utat 
a 7331/1-es parcellán, a 11-es pontig amely az út, az 5121-es, 5104-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 11-es ponttól a határ déli irányban követi az 5104-es parcella mezsgyéjét a 12-es pontig, amely az 5104, 
5114/1, 5113/2-es parcella 3-as határán van. 
 
 A 12-es ponttól a határ nyugati irányban követi az 5113/2, 5122/1, 5127-es parcella északi mezsgyéjét a 13-as 
pontig, amely a 7331-es parcellaszámú út, az 5127-es, 1965-ös parcellák 3-as határán van. 
 
 A 13-as ponttól a határ délkelet irányban követi a 7331-es parcellaszámú út keleti szélét, a 14-es pontig, 
amely a 7331, 5156, 5160-as parcella 3-as határán van. 
 
 A 14-es ponttól a határ délkelet irányban követi az M-22-es főút keleti határát a 7273-as parcellán a 15-ös 
pontig, amely a főút és az 5524-es és 5527-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 15-ös ponttól a határ nyugati irányban átszeli a főutat a 16-os pontig, amely a főút mezsgyéjén és az 5857-
es parcellán van. 
 
 A 16-os ponttól a határ az 5857-es parcella mezsgyéjét követi, átszeli a Krivaját a 7260/3-as parcellát és 
elérkezik a 17-es ponthoz amely a folyócska mentén és az 5881-es parcella határán van. 
 
 A 17-es ponttól a határ déli irányban követi a Krivaja nyugati vonalát a 7260/3-as parcellán, a 18-as pontig 
amely a folyó a 5886-as, 5887-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 18-as ponttól a határvonal nyugati oldalról kíséri az 5886-os parcella mezsgyéjét a 19. pontig, amely az 
5937-es parcellaszámú földút, az 5887-es és 5929-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 19-es ponttól a határ északi irányban kíséri az 5937-es parcellaszámú földút nyugati mezsgyéjét a 20-as 
pontig amely a földút az 5947-es és 5950-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 20-as ponttól a határ délnyugat irányban követi az 5950, 5951, 5952-es számú parcellák déli mezsgyéjét, a 
21. pontig, amely az 5952, 5969, 5970-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 21-es ponttól a határvonal folytatódik ugyanabban az irányban az 5969, 5982, 5992, 6015, 6026 és 6052-es 
parcellák déli mezsgyéjén a 22-es pontig amely a Verbász – Bácsfeketehegy útvonal 7369-es parcellának a 6052 és 
6053-as parcellák 3-as határán van. 
 
 A 22-es ponttól a határvonal átszeli a Verbászi utat a 23-as pontig, amely az út és a 6077/2, 6078-as parcellák 
3-as határán van. 
 
 A 23-as ponttól a határ északkeleti irányban követi a Verbászi út nyugati szélét a 24-es pontig amely az út a 
2261-es, 2258-as parcellák 3-as határán van. 
 
 A 24-es ponttól a határvonal északkeleti irányban követi a 2258-as, 2257-es, 2246-os, 2244-es, 2241-es, 
2240-es, 2238-2235 és a 2232 parcellák nyugati mezsgyéjét a 25-ös pontig, mely a a 2232, 2293, 2291-es parcellák 3-
as határán van.   
 
 A 25-ös ponttól a határvonal délnyugati irányban halad, követve a 2293, 2341, 2389, 2434, 2435 parcellák 
déli mezsgyéjét, a 26-os pontig amely a 2435, 2436, 2471-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 26-os ponttól a határ északnyugat irányban követi a 2471-2473 parcellák keleti mezsgyéjét a 27-es pontig, 
amely a 7373-as parcellaszámú földút valamint a 2421-es, 2473-as parcellák 3-as határán van. 
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 A 27-es ponttól a határvonal délnyugat irányban halad követi a 7373-as parcellaszámú földút déli oldalát a 
28-as pontig amely a földút és a 6543-as parcella mezsgyéjén van. 
 
 A 28-as ponttól északnyugat irányban átszeli a földutat és követi az út keleti szélét a 7377-es parcellán a 29-
es pontig amely a földút és a 2573-as, 2874-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 29-es ponttól a határvonal délnyugati irányban átszeli a földutat és a 6570-es parcella északi mezsgyéjén 
eléri a 30-as pontot amely a 6570, 6571, 6579-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 30-as ponttól a határvonal északi irányban követi a 6579-es parcella keleti mezsgyéjét a 31-es pontig amely 
a 7379, 6577, 6579-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 31-es ponttól északi irányban követi az út keleti oldalát a 7379-es parcellán és a 7377-es parcellaszámú 
földúton a 32-es pontig amely a földút a 2651-es és 2652-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 32-es ponttól a határvonal északkeleti irányban követi a 2652-es parcella keleti mezsgyéjét a 33-as pontig 
amely a 2625-ös parcellaszámú földút és a 2622, 2624-es parcellák 3-as határán van. 
 
 A 33-as ponttól a határvonal északnyugati irányban követi a 2652-2654, 2655/1-2, 2656-2661, 2663, 2664, 
2667 és 2668 parcellák keleti oldalát, átszeli a 7378-as parcellaszámú földutat és folytatódik ugyannebben az irányban 
a 2712-es parcella nyugati mezsgyéjén a 34. pontig amely a 7400-as parcellaszámú földút a 2711-es, 2712-es parcellák 
3-as határán van. 
 
 A 34-es ponttól a határvonal északkeleti irányban követi a földút keleti oldalát a 7400-as parcellán átszeli a 
7289-es parcellaszámú utcát ugyanilyen irányban folytatódik a 2778, 2784, 2805, 2808, 2809, 2814, 2817, 2818-as 
parcellák nyugati mezsgyéjénél a 35-ös pontig amely a 2818, 2824-es parcellák valamint Lovcenac kat.község 3-as 
határán van. 
 
 A 35-ös ponttól a határ északkeleti irányban követi a lovcenaci kat.község határát a 36-os pontig, amely az 
M-22-es Horgos-Belgrád főút a 7271-es parcellán, 2885/1-es parcella és a lovcenaci kat.község 3-as határán van. 
 
 A 36-os ponttól északkeleti irányban átszeli a főutat a 37-es pontig amely a főút a 7270-es parcella és a 
Lovcenac kat.község határának 3-as határán van. 
 
 A 37-es ponttól a határvonal északnyugati oldalról követi Lovcenac kat.község meglévő határát a 38-as 
pontig amely a Krivaja folyócska 7260/3-as parcellájának a 7263-as parcellának Lovcenac kat.község határának 3-as 
határán van. 
 
 A 38-as ponttól a határ északkeleti irányban átszeli a Krivaja folyócskát a 39-es pontig amely a Krivaja 
folyócska 7264-es parcella és Lovcenac kat.község határának 3-as határán van. 
 
 A 39-es ponttól a határvonal folytatódik északkelet irányban követi Lovcenac kat.község meglévő határát a 
40-es pontig mely pont a 7329-es parcellaszámú földút a 3183-as parcella és a Lovcenac kat.község határának 3-as 
határán van. 
 
 A 40-es ponttól a határvonal folytatódik északkeleti irányban az 1-es pontig ami egyidejűleg a leírás kiinduló 
pontja is. 
 
 Bácsfeketehegy építkezési körzetének  teljes területe 447,35 ha. 
 

- LOVCENAC TELEPÜLÉS ÉPÍTKEZÉSI KÖRZETE 
 
 Lovcenac település építkezési körzetének kiindulópontja az 1-es szám mely az M-22-es Horgos-Belgrád 
magisztrális út és a 3496-os számú parcella 3-as határán van. 
 Az 1-es ponttól a határvonal átszeli a magisztrális utat a 2-es pontig amely a 3161-es számú parcella a 
magisztrális út és a 3496-os parcella északnyugati határán van. 
 A 2-es ponttól a határvonal keleti irányban követi a 3166 és a 3167-es parcella északi határát a 3-as pontig, 
amely a földút a 3156-os, a 3167, 3170-es parcella 3-as határán van. 
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 A 3-as ponttól a határvonal keleti irányban átszeli a mezei utat a 3230/1-es parcellát a 4-es pontig amely a 
3238-as számú mezei út észak-keleti pontján van. 
 A 4-es ponttól a határvonal keleti irányban folytatódik a mezei út északi oldalán az 5-ös pontig amely a mezei 
út a 3239-es és a 3244-es parcella 3-as határán van. 
 Az 5-ös ponttól a határvonal délkelet irányban követi a 3239-es parcella északi mezsgyéjét, átszeli a Krivaja 
folyót és a 4426-os parcellát, továbbá folytatódik a 3245/13-as parcella északi mezsgyéjén a 6-os pontig amely a mezei 
út a 3246, 3245/4 és a 3245/13-as parcella 3-as határán van. 
 A 6-os ponttól a határvonal folytatódik déli irányban, követi a mezei út nyugati oldalát és a 3246-os parcellát 
a 7-es pontig amely a mezei utat, a 3246 és az 1052-es valamint a 3245/13-as parcella 3-as határán van a meglevő 32-
es számú mezsgyekaróig. 
 A 7-es ponttól délkelet irányban a határvonal átszeli a mezei utat és követi az 1054-es parcella északi és keleti 
mezsgyéjét a 8-as pontig amely a Lovcenac-Milesevo út az 1055-ös parcella, 1054-es és a 3254-es parcella 3-as 
határán van, ahol a a 35-ös mezsgyekaró található. 
 A 8-as ponttól a határvonal átszeli a milesevói utat a 9-es pontig amely az út az 1056-os és a 4124-es parcella 
3-as határán van, ahol a 36-os mezsgyekaró van elhelyezve. 
 A 9-es ponttól a határvonal déli irányban követi az 1056-os parcella keleti mezsgyéjét ami mezei út és az 
1057-es parcella mezsgyéjét valamint az 1058-as parcella keleti határvonalát és elérkezik a 10-es ponthoz, amely az 
1058, 4125, 4126 parcella 3-as határán van ahol a 31-es számú mezsgyekaró áll. 
 A 10-es ponttól a határvonal nyugati irányban követi az 1058, 1059-e sparcella délu mezsgyéjét a 11-
espontig, amely a mezei út az 1059-es, az 1060 és 1061-e sparcella 3-as határán van, ahol a 41-es mezsgyekaró 
található. 
 A 11-es ponttól a határvonal délkelet irányban követi a mezei út nyugati oldalát a 4423-as parcellán a 12-
espontig, amely a mezei út a 4355-öes és 4356-os parcella 3-a shatárán van. 
 A 12-es ponttól a határvonal délnyugati irányban követi a 4356-os parcella déli mezsgyéjét a 13-as pontig, 
amely a mezei út a 4357-es, 4355, 4356-os parcella 3-as határán van. 
 A 13-as ponttól a határvonal délkelet irányban követi a 4357-es számú parcella mezei út keleti oldalát a 14-es 
pontig, amely a 4357, 4431/2-es parcellaszámú mezei utat és Bácsfeketehegy kataszteri község határának 3-as határán 
van. 
 A 14-es ponttól a határvonal délnyugat irányban követi Bácsfeketehegy k.k. meglevő határvonalát a 15-ös 
pontig amely a Krivaja a 4426 és 1625-ös parcella 3-as határán van, érintve Bácsfeketehegy k.k. határát. 
 A 15-ös ponttól a határvonal folytatódik ugyanebben az irányban Bácsfeketehegy k.k. határának mentén a 16-
os pontig amely Bácsfeketehegy k.k. és 1865/34-es számú parcella mezsgyéjén van. 
 A 16-os ponttól a határvonal délnyugati riányban Bácsfeketehegy k.k. meglevő határvonalát követi a 17-e 
spontig amely a 4432-es parcella számú mezei út a 2263 és 2264-es parcella 3-as határán van. 
 A 17-es ponttól a határvonal északnyugati irányban követi a 2263 és 2262-es parcella nyugati mezsgyéjét a 
18-as pontig amely a Kishegyes-Bácsfeketehegy útvonal, a 4427-es, 2262 és 2264-es parcella 3-as határán van. 
 A 18-as ponttól a határvonal északi irányban ászeli az utat és az 1865/41-es parcellaszám nyugati mezsgyéjén 
halad a 19-es pontig, amely a  1865/40es parcelleszámú mezei út az 1865/41 és 1865/42-es számú parcella 3-as 
határán van. 
 A 19-es ponttól a határvonal északnyugati irányban követi a mezei út mezsgyéjét melynek parcellaszáma 
1865/40 a 20-a spontig amely az 1865/40 és 1919-es parcellaszámú mezei utak valamint az 1865/46 parcella 3-as 
határán van. 
 A 2-a sponttól északkeleti irányban a határvonal átszeli a mezei utat és az 1865/48-as parcella nyugati oldalán 
folytatódik a 21-es pontig amely az 1971-es parcellaszámú mezei út és az 1865/48 , 1970-es parcella 3-a shatárán van. 
 A 21-es ponttól a határvonal 280 méter hosszan északi irányban átszeli az 1972-1976-os parcellát a 22-es 
pontig amely az 1865/49-es számú mezei út az 1976 és 1977-es parcella 3-as határán van. 
 A 22-es ponttól a határvonal északi irányban követi a mezei út nyugati oldalát melynek száma 2003 a 23-a 
spontigk amely a mezei út és az 1986-os valamint 1999-e sparcella 3-as határán van. 
 A 23-as ponttól a határvonal délnyugati riányban követi az 1986-os parcella nyugati mezsgyéjét a 24-wea  
pontig amely az 1986, 1993, és 1994-es parcella 3-as határán van. 
 A 24-es ponttól a határvonal északnyugat irányban követi az 1994-es parcella nyugati oldalát, átszeli a mezei 
utat melynek 2200 a száma és ennek nyugati oldalán éri el a 25-ös pontot, mely a mezei út a 2015, 2016-os parcellák 
3-as határán van. 
 A 25-ös ponttól a határvonal északnyugati irányban követi a 2015-ös és a 2013/3-as parcella nyugati 
mezsgyéjét a 26-os pontig, amely a 4428-as parcellaszámú Kula-Lovcenac út és a 2016-os, 2013/3-as parcellák 3-as 
határán van. 
 A 26-os ponttól a határvonal észak-keleti irányban követi a Kula-Lovcenac út keleti oldalát melynek 
parcellaszáma 4428, a 27-es pontig, mely az út valamint a 2009/2 és a 2010/1 parcellák 3-a shatárán van. 
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 A 27-es ponttól a határvonal északi irányban átszeli az utat és folytatódik a 2651 és 2262-es parcella keleti 
oldalán, átszelve a 2765/2-es parcellát folytatódva a 2777-es parcella keleti oldalán és elérkezik a 28-a spontig amely a 
2783-as számú foldút valamint a 2776, 2777-es parcella 3-as határán van. 
 A 28-as ponttól a határvonal észak-kelet irányban követi  a 2776, 2774/2, 2799-es parcella nyugati oldalát 
átszeli a 2798-as parcelltá és folytatódik a 2796-os, 2818-as, a 2816-os és 359/1/es parcellák nyugati oldalán,továbbá a 
2857/1-es és 2856-os parcella keleti mezsgyéjén és eléri a 29-es pontot, mely a 2858-as parcellaszámú földút a 2856-
os és a 2857/2-es parcella hármas határán van. 
 A 29.ponttól a határvonal észak-keleti irányban átszeli az utat és ennek északi oldalán, valamint a 2927, 2928, 
2945, 2946, 2949, 2950, 2953 és 2955-ös parceellák keleti oldalán  eléri a 30-as pontot, ahol találkozika meglevő 16-
os számú mezsgyekaróval. 
 A 30-as ponttól a határvonal észak-keleti irányban átszeli az utat és  az 596-os, 597-es, 598-as, 600/1-es, 602-
es, 605-ös és 606-os parcellák keleti oldalán magába foglalva a 606-os parcellát is, eléri a  31-es pontot, mely a 608-as 
parcellaszámú mezei út, a 2988-as parcella a 2988-as parcella számú Ljubica Popović utca és a 609-es parcella hármas 
határán van a 21-es mezsgyekarónál. 
 A 31-es ponttól a határcvonal észak-keleti irányban követi az utca nyugati oldalát a 609-es parcellát valamint 
felöleli a 3070-es és 3089-es parcellákat, így érve el az 1-es pontot, ami egyben a kiinduló pont is. 
 Lovćenac település építkezési körzetének teljes területe 360,79 ha. 
 
 ÉPÍTKEZÉSI TERÜLET A KIJELÖLT ÉPÍTKEZÉSI KÖRZRZETEN KÍVÜL 
 
 A szeméttelep és a dögtemető határvonalának kijelölése  
  
 A tervezett szemétlerakó és dögtemető Bácsfeketehegy kataszteri község területén van és a következő 
parcellákat öleli fel: 4200/2, 4201/20 4212/1 – 6, 4214/1 – 3, 4213/1-3, 4214/1-3, 4215-3 és 4216/1-3. 
 
 Az elhelyezési terület felszíne 3,47 ha. 
 
 A trafóállomás határának körülírása 
 
 A trafóállomás, melynek területét be kell határolni Lovćenac kataszteri község területén az M-22-es 
magisztrális út jobb oldalán van Lovćenac és Bácsfeketehegy közöt és a 3229/7-es parcellát öleli fel.  
 Az elhelyezéssel elfoglalt terület 0,39 ha. 
 

3. szakasz 
 

 Az átfogó terv kidolgozására a határidő 6 hónap a jelen határozat életbelépésétől számítva. 
 

4. szakasz 
 
Az átfogó terv kidolgozásának feladatával  az  újvidéki Vasút utca 6/III- szám alatt levő Vajdasági Urbanisztikai 
Hivatal Közvállalatát  bízzuk meg (a továbbiakban: Hivatal)  . 
 

5. szakasz 
 
Az átfogó urbanisztkiai terv kidolgozásához szükséges eszközöket a községi költségvetésből biztosítjuk. 
 

6. szakasz 
 
A jelen határozat szerves részét képezi az átfogó településrendezési terv kidolgozására vonatkozó program, melyet az 
újvidéki Vajdasági Urbanisztikai Hivatal Közvállalata dolgozott i E- 2104. szám alatt. 
 

7. szakasz 
 
 Az átfogó tervjavaslatot  mielőtt az illetékes szerv elfogadná szakmaialg ellenőrizni kell és lehetővé kell tenni 
a nyilvánosság számára a betekintést. 
  
 A nyilvánosság számára  az átfogó tervet meg kell jelentetni a napilapokban és a helyi újságban, melynek 
során értesíteni kell a lözvéleményt, az átfogó terv kifüggesztésének  helyéről és idejéről, valamint arról, hogy az 
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érdeklődők, akár jogi személyek akár a polgárok,  milyen módon tehetik meg észrevéteiket az átfogó 
településrendezési tervvel kapcsolatosan, vagy a közzététellel összefüggő egyéb kérdésekre vonatkozóan. 
  

8.szakasz 
 
 A jelen határozat életbelépésével hatályon kívül helyeződik Kishegyes, Bcsfeketehegy és Lovćenac átfogó 
településrendezési tervérő szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/2.szám). 
 

9.szakasz 
 
 Ez a határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő nyolcadik napon lép 
életbe. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET      Pál Károly s.k. 
Szám:06-1/2005-02 
Kelt.:2005.március 30-án       a Községi Képviselő-testület elnöke 
K i s h e g y e s  
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