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Страна 330.               Година 2009.                   Службени лист општине Мали Иђош          Број 17. 
92. 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 
и 81/09-исправка) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник РС", број 135/04), на основу члана 31.става 1. тачке 6. Статута општине Мали 
Иђош ("Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008-пречишћени текст), по прибављеном 
мишљењу на 3. седници Комисије за планове, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 
07.12.2009. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА  

АТАРСКОГ ПУТА - МОЛСКИ ПУТ 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Плана детаљне регулације уређења атарског пута - Молски пут.Циљ израде 

Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План израђује. 
 

Члан 2.  
Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин: 

 
парц. бр. 8393 К.О. Мали Иђош 
 - северна међа парцеле 8393, од западне међе парцеле број 5959 до источне међе парцеле број 6006 
парц. бр. 6527 К.О. Мали Иђош  
- југозападни део: од западне међе парцеле 6527 северна страна 31,59 м, јужна страна 30,30 м 
парц. бр. 6528 К.О. Мали Иђош  
- југозападни део: од северне међе парцеле 6528 2,30 м,  
- североисточни део: од северне међе парцеле 6528 2,31 м  
парц. бр. 8398 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8398  
- југозападни део: од северне међе парцеле 8398 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 8398 16,00 м 
парц. бр. 6526 К.О. Мали Иђош - југозападни део: од северне међе парцеле 6526 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6526 16,00 м 
парц. бр. 8394 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8394 
- југозападни део: од северне међе парцеле 8394 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 8394 16,00 м 
парц. бр. 6482 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6482 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6482 16,00 м 
парц. бр. 6481 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6481 16,00 м 
- североисточни део : од северне међе парцеле 6481 16,00 м 
парц. бр. 6480 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6480 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6480 16,00 м 
парц. бр. 6479 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6479 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6479 16,00 м 
парц. бр. 6478 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6478 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6478 16,00 м  
парц. бр. 6477 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле  6477 16,00 м 
- североисточни део : од северне међе парцеле 6477 16,00 м 
парц. бр. 6476 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6476 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6476 16,00 м 
парц. бр. 6475 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6475 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6475 16,00 м 
парц. бр. 6474 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6474 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6474 16,00 м 
парц. бр. 6473 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6473 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6473 16,00 м 
парц. бр. 6472 К.О. Мали Иђош – северозападни  део: од северне међе парцеле 6472 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6472 16,00 м 
парц. бр. 6471 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6471 16,00 м 
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- североисточни део: од северне међе парцеле  6471 16,00 м 
парц. бр. 6470 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6470 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6470 16,00 м 
парц. бр. 6469 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6469 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6469 16,00 м 
парц. бр. 6468 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6468 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6468 16,00 м 
парц. бр. 6467 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6467 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6467 16,00 м 
парц. бр. 8377 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8377 
- југозападни део: од јужне међе парцеле 6006 22,00 м 
- североисточни део: од јужне међе парцеле 6007 22,00 м 
парц. бр. 8379 К.О. Мали Иђош - северна међа парцеле 8379, од западне међе парцеле број 6007 до 
источне међе парцеле број 6018 
парц. бр. 6466 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6466 16,00 м  
- североисточни део: од северне међе парцеле 6466 16,00 м 
парц. бр. 6465 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6465 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6465 16,00 м 
парц. бр. 6464 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6464 16,00 м 
- североисточни део : од северне међе парцеле 6464 16,00 м 
парц. бр. 6463 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6463 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6463 16,00 м 
парц. бр. 6462 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6462 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6462 16,00 м 
парц. бр. 6461 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6461 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6461 16,00 м 
парц. бр. 6460 К.О. Мали Иђош - северозападни део : од северне међе парцеле 6460 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6460 16,00 м 
парц. бр. 6459 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6459 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6459 16,00 м 
парц. бр. 6458 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6458 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6458 16,00 м 
парц. бр. 6457 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6457 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6457 16,00 м 
парц. бр. 6456 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6456 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6456 16,00 м 
парц. бр. 6455 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6455 16,00 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6455 16,29 м 
парц. бр. 6454 К.О. Мали Иђош - северозападни део : од северне међе парцеле 6454 16,29 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6454 16,56 м 
парц. бр. 6453 К.О. Мали Иђош - северозападни део : од северне међе парцеле 6453 16,56 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6453 17,30 м 
парц. бр. 6452 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6452 17,30 м 
- североисточни део: од северне међе парцеле 6452 28,64 м 
парц. бр. 6451 К.О. Мали Иђош - северозападни део : од северне међе парцеле 6451 западна страна 1,31 
м, источна страна 43,52 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6451 западна страна 538,16 м источна страна 412,37 м 
парц. бр. 6450 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6450 западна страна 
43,52 м, источна страна 60,52 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6450 западна страна 412,37 м источна страна 360,20 м 
парц. бр. 6449 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6449 западна страна 
60,52 м, источна страна 98,83 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6449 западна страна 360,20 м, источна страна 242,59 м 
парц. бр. 6448 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6448, западна страна 
98,83 м, источна страна 107,82 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6448  западна страна 242,59 м источна страна 214,99 м 
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парц. бр. 6447 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6447 западна страна 
107,82 м, источна страна 112,11 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6447 западна страна 214,99 м источна страна 201,83 м 
парц. бр. 6446 К.О. Мали Иђош - северозападни део : од северне међе парцеле 6446 западна страна 
112,11 м, источна страна 119,06 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6446 западна страна 201,83 м источна страна 180,49 м 
парц. бр. 6445 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6445 западна страна 
119,06 м, источна страна 132,81 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6445 западна страна 180,49 м источна страна 138,09 м 
парц. бр. 6444/2 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6444/2 западна страна 
132,81 м источна страна 140,65 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6444/2 западна страна 138,09 м источна страна 113,80 м 
парц. бр. 6444/1 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6444/1 западна страна 
140,65 м источна страна 156,45 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6444/1 западна страна 113,80 м источна страна 54,44 м 
парц. бр. 6443 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6443 западна страна 
156,45 м, источна страна 162,64 м 
- југоисточни део: од јужне међе парцеле 6443 западна страна 54,44 м  
парц. бр. 8379 К.О. Мали Иђош - заузима део пута под парцелним бројем 8379 
- од јужне међе парцеле 8379 западна страна 2,22 м  
парц. бр. 8311 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8311, источна страна пута у 
ширини од 22,00 м  
парц. бр. 6340 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међне тачке парцеле 6340 западна 
страна 10,70 м источна страна 6,90 м 
парц. бр. 8375 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8375 
- од северне међе парцеле 8375 западна страна 6,90 м источна страна 11,98 м 
парц. бр. 8297 К.О. Мали Иђош - прелази преко канала под парцелним бројем 8297 
- северозападни део: од јужне међе парцеле 8379 источна страна 3,00 м од северне међе парцеле 8375 
источна страна 11,98 м - североисточни део: јужна међа парцеле 8348 западна страна од северне међе 
парцеле 8357 западна страна 12,00 м  
парц. бр. 8357 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8357 
- од северне међе парцеле 8375 западна страна 12,00 м источна страна 12,00 м 
парц. бр. 8312 К.О. Мали Иђош - северна међа парцеле 8312, од западне међе парцеле број 8348 до 
источне међе парцеле број 6045 
- северна међа парцеле 8312 од источне међе парцеле број 6045 у дужини од 12,50 м према истоку 
парц. бр. 6089/1 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6089/1 западна страна 
12,00 м у дужини од 339,91 м 
парц. бр. 8313 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од западне међе парцеле 8313 северна страна 
550,79 м, јужна страна 550,73 м до источне међе парцеле 8313 
парц. бр. 6070 К.О. Мали Иђош - североисточни део: од северне међе парцеле 6070 источна страна 
12,00 м, у дужини од 265,74 м 
парц. бр. 8330 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8330 од северне међе парцеле 
8330, западна страна 12,00 м источна страна 12,00 м 
парц. бр. 6073 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6073 западна страна 
12,00 м, источна страна 11,95 м 
парц. бр. 8331 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8331 од северне међе парцеле 
8331, западна страна 11,95 м источна страна 11,96 м 
парц. бр. 6075 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6075 западна страна 
11,96 м, источна страна 12,00 м 
парц. бр. 8332 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8332 од северне међе парцеле 
8332, западна страна 12,00 м источна страна 12,02 м 
парц. бр. 6076 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6076 западна страна 
12,02 м, источна страна 8,90 м 
парц. бр. 8333 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8333 од северне међе парцеле 
8333, западна страна 8,90 м, источна страна 8,93 м 
парц. бр. 6077 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6077 западна страна 8,93 
м, источна страна 12,00 м 
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парц. бр. 8334 К.О. Мали Иђош - пресецање пута под парцелним бројем 8334 од северне међе парцеле 
8334, западна страна 12,00 м источна страна 12,00 м 
парц. бр. 6079 К.О. Мали Иђош - северозападни део: од северне међе парцеле 6079 западна страна 
12,00 м, источна страна 11,10 м  

Укупна површина обухвата планског подручја износи цца 506,44 ха. 
 

Члан 3. 
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, 

графички део и обавезне прилоге. 
План нарочито садржи: 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја; 
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. намену земљишта; 
4. регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 
5. нивелационе коте јавних површина (нивелациони план); 
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора. 
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта. 

 
Члан 4. 

Рок за израду Плана је 5 (пет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Израда Плана уступа се предузећу која ће се одабрати  након обављене јавне набавке. 

 
Члан 6.  

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Мали Иђош, или из других извора 
финансирања. 

 
Члан 7. 

Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Мали Иђош, Оделења за 
привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине, да се за План 
детаљне регулације атарског пута-Молски пут не израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину.  
 

Члан 8. 
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид. 
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при 

чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације 
које су од значаја за јавни увид. 

Јавни увид Плана ће се одржати у згради општине Мали Иђош и у просторијама месних 
заједница Ловћенац и Фекетић 

 
Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  "Службеном листу општине 
Мали Иђош".  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  МАЛИ ИЂОШ                           Председник Скупштине општине  
Број: 06-2-32-2/2009-02                                                                                Пал Карољ, с.р. 
Дана: 07.12.2009. 
М а л и   И ђ о ш  

___________________ .___________________ 
93. 



Страна 334.               Година 2009.                   Службени лист општине Мали Иђош          Број 17. 
На основу члана 69 б Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 

грађана („Службени гласник РС“ бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 
84/2004, 101/2005 и 115/2005) и члана 31. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћен текст) уз сагласност Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику и демографију бр. 022-00584/2009 од дана 30.10.2009.г., Скупштина општине 
Мали Иђош, на седници одржаној дана 07.12.2009. донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА 

ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ 
 

I 
 

РАДИВОЈ БИЛИЋ дипл.специјални педагог из Томиславаца, се именује за директора Центра за 
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош на мандатни период од четири године, почев од 
23.децембра 2009.године. 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  МАЛИ ИЂОШ                    Председник Скупштине општине 
Број: 06-2-32-4/2009-02                                                                          Пал Карољ, с.р. 
Дана: 07.12.2009. 
М а л и   И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
94. 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и на основу 
члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош” број 13/2008 – 
пречишћени текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 07.12.2009. доноси следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

 
I. Разрешева се Десанка Ивошевић из Малог Иђоша, Партизанска 35., ЈМБГ: 1211952365007 са 
функције члана Изборне комисије општине Мали Иђош. 
 

 
II. Именује се Стана Вукајловић из Ловћенца, П. Ћетковића 18., ЈМБГ: 2109963825039 за члана 
Изборне комисије општине Мали Иђош на мандатни период који се поклапа са мандатним периодом 
Изборне комисије општине Мали Иђош. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У складу са чланом 14. Закона о локалним изборима Избoрну кoмисиjу у стaлнoм сaстaву чинe 

прeдсeдник и нajмaњe шeст члaнoвa кoje имeнуje Скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, нa прeдлoг 
oдбoрничких групa у Скупштини jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, срaзмeнo брojу oдбoрникa a у 
прoширeнoм сaстaву - и пo jeдaн oпунoмoћeни прeдстaвник пoднoсилaцa избoрнe листe кojи je 
прeдлoжиo нajмaњe двe трeћинe кaндидaтa oд укупнoг брoja oдбoрникa кojи сe бирa. 

ОО СРС Мали Иђош је дана 09.07.2009. године доставио овом органу предлог за замену члана 
Општинске изборне комисије у сталном саставу. Изборна комисија врше своје послове у складу са 
чланом 15. Закона о локалим изборима. 

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву. 



Број 17.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2009.                            Страна 335. 
ПРАВНА ПОУКА: Прoтив рeшeњa Скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe o имeнoвaњу члaнoвa 
избoрнe кoмисиje у стaлнoм сaстaву дoпуштeнa je жaлбa Окружнoм суду у Суботици у рoку oд 24 чaсa 
oд дoнoшeњa рeшeњa. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                                   Председник Скупштине општине 
Број: 06-2-32-5/2009-02                                                                                             Пал Карољ, с.р. 
Дана: 07.12.2009. 
М а л и   И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
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92. 
Az építésrıl és tervezésrıl szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 

2009/72 és 2009/81 szám), a Környezetvédelmi stratégiai hatástanulmányról szóló törvény 9.szakasza 5. 
bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2004/135 szám), és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), 
Kishegyes község Képviselı-testülete a 2009 december 7.-én megtartott ülésen meghozta a 

 
H A T Á R O Z A T O T 

RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRÓL A MOHOLI  HATÁRÚT 
RENDEZÉSÉRE 

 
1. szakasz 

 
Hozzákezd a határút- moholi út részletes szabályozási tervének meghozatalához. A terv 

kidolgozásának célja a Terv területrendezési és építkezési szabályainak meghatározása. 
 

2. szakasz 
 
A tervezett terület határvonala a következı módon van meghatározva: 

Kishegyes kataszteri község - 8393 számú parcella 
- a 8393 sz. parcella északi határa, az 5959 sz. parcella nyugati határától a 6006 sz. parcella 
keleti határáig 

Kishegyes kataszteri község -  6527 számú parcella 
- délnyugati rész: a 6527 sz. parcella nyugati határától, az északi rész 31,59 m a deli rész 
30,30 m 

Kishegyes kataszteri község -  6528 számú parcella 
- délnyugati rész: a 6528 sz. parcella északi határától 2,30 m 
-  az északkeleti rész: a 6528 sz. parcella az északi határtól 2,31 m  

Kishegyes kataszteri község -  8398 számú parcella – a 8398 sz. parcella út átszelése 
- délnyugati rész: a 8398 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 9398 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6526 számú parcella 
- délnyugati rész: a 6526 sz. parcella északi határától 16,00m 
-  az északkeleti rész: a 6526 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  8394 számú parcella-  a 8394 sz. parcella út átszelése 
- délnyugati rész: a 8394 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 8394 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6482 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6482 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6482 sz. parcella az északi határtól 16,00 m 

Kishegyes kataszteri község -  6481 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6481 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6481 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6480 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6480 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6480 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6479 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6479 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6479 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6478 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6478 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6478 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6477 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6477 sz. parcella északi határától 16,00 m 
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-  az északkeleti rész: a 6477 sz. parcella az északi határtól 16,00 m 
Kishegyes kataszteri község -  6476 számú parcella 

- északnyugati rész: a 6476 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6476 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

 Kishegyes kataszteri község -  6475 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6475 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6475 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6474 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6474 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6474 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6473 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6473 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6473 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6472 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6472 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6472 sz. parcella az északi határtól 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6470 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6470 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6470 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6469 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6469 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6469 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  6468 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6468 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6468 sz. parcella az északi határától 16,00 m 

Kishegyes kataszteri község -  6467 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6467 sz. parcella északi határától 16,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6467 sz. parcella az északi határától 16,00 m 

Kishegyes kataszteri község -  8377 számú parcella – a 8377 sz. parcella útátszelése 
- délnyugati rész: a 6006 sz. parcella déli határától 22,00 m 
-  az északkeleti rész: a 6007 sz. parcella az déli határától 22,00 m  

Kishegyes kataszteri község -  8379 számú parcella 
- északi rész: a 8379 sz. parcella, a 6007 sz. parcella nyugati határától a 6018 sz.parcella 
keleti határáig  

Kishegyes kataszteri község -   6466 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6466 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6466 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6465 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6465 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6465 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6464 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6464 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6464 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6463 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6463 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6463 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6462 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6462 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6462 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6461 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6461 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6461 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6460 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6460 sz. parcella északi határától 16,00 m 
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- az északkeleti rész: a 6460 sz. parcella az északi határától 16,00 m  
 

Kishegyes kataszteri község -   6459 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6459 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6459 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6458 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6458 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6458 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6457 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6457 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6457 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6456 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6456 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6456 sz. parcella az északi határától 16,00 m  

Kishegyes kataszteri község -   6455 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6455 sz. parcella északi határától 16,00 m 
- az északkeleti rész: a 6455 sz. parcella az északi határától 16,29 m  

Kishegyes kataszteri község -   6454 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6454 sz. parcella északi határától 16,29 m 
- az északkeleti rész: a 6454 sz. parcella az északi határától 16,56 m  

Kishegyes kataszteri község -   6453 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6453 sz. parcella északi határától 16,56 m 
- az északkeleti rész: a 6453 sz. parcella az északi határától 17,30 m  

Kishegyes kataszteri község -   6452 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6452 sz. parcella északi határától 17,30 m 
- az északkeleti rész: a 6452 sz. parcella az északi határától 28,64 m  

Kishegyes kataszteri község -   6451 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6451 sz. parcella nyugati határától 1,31 m, keleti rész 43,52 m 
- a délkeleti rész: a 6451 sz. parcella az déli határától, nyugati oldal 538,16 m, keleti rész 
360,20 m 

Kishegyes kataszteri község -   6450 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6450 sz. parcella nyugati határától a nyugati rész 43,52 m 
a keleti rész 60,52 m 
- délkeleti rész: a 6450 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 412,37 m, keleti oldal 360,20 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6449 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6449 sz. parcella nyugati határától a nyugati rész 60,52 m 
a keleti rész 98,83 m 
- délkeleti rész: a 6449 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 360,20 m, keleti oldal 242,59 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6448 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6448 sz. parcella nyugati határától a nyugati rész 98,83 m 
a keleti rész 107,82 m 
- délkeleti rész: a 64548sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 242,59 m, keleti oldal 214,99 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6447 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6447 sz. parcella nyugati határától a keleti rész 107,82 m 
a keleti rész 112,11 m 
- délkeleti rész: a 6447 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 214,99 m, keleti oldal 201,83 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6446 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6446 sz. parcella nyugati határától a nyugati rész 112,11 m 
a keleti rész 119,06 m 
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- délkeleti rész: a 6446 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 201,83 m, keleti oldal 180,49 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6445 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6445 sz. parcella nyugati határától a nyugati rész 119,06 m a keleti rész 
132,81 m 
- délkeleti rész: a 6445 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 180,49 m, keleti oldal 138,09 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6444/2 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6444/2 sz. parcella északi határától a nyugati rész 132,81 m a keleti 
rész 140,65 m 
- délkeleti rész: a 6444/2 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 138,09 m, keleti oldal 
113,80 m 

Kishegyes kataszteri község -   6444/1 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6444/1 sz. parcella északi határától a nyugati rész 140,65 m a keleti 
rész 156,45 m 
- délkeleti rész: a 6444/1 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 113,80 m, keleti oldal 54,44 
m 

Kishegyes kataszteri község -   6443 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6443 sz. parcella északi határától a nyugati rész 156,45 m a keleti rész 
162,64 m 
- délkeleti rész: a 6443 sz. parcella déli részétıl a  nyugati oldal 54,44 m 

Kishegyes kataszteri község -   8379 számú parcella – elfoglalja a 8379 sz. parcellán levı utat 
- a 8379 sz.parcella déli határától a nyugati oldal 2,22 m 

Kishegyes kataszteri község -   8311 számú parcella – útátszelés a 8311 sz.parcella alatt, az út keleti 
fele 22,00 m széles 
Kishegyes kataszteri község -   6340 számú parcella  

- északnyugati rész: a 6340 sz. parcella északi határától a nyugati rész 10,70 m a keleti rész 
6,90 m 

Kishegyes kataszteri község -   8375 számú parcella – útátszelés a 8375 sz.parcellával 
- a 8375 sz. parcella északi határától a nyugati rész 6,90 m a keleti rész 11,98 m 

Kishegyes kataszteri község -   8297 számú parcella –a 8297 sz.parcella alatt levı csatornán halad át 
- északnyugati rész: a 8379 sz. parcella déli határától a keleti rész 3,00 m a 8375 sz.parcella 
északi része 11,98 m 
- északkeleti rész: a 8348 sz. parcella déli határától a nyugati oldal a 8357 sz.parcella északi 
odalától 12,00 m 

Kishegyes kataszteri község -   8357 számú parcella – útátszelés a 8357 sz.parcellával 
- a 8375 sz. parcella északi határától a nyugati rész 12,00 m a keleti 12,00  

Kishegyes kataszteri község -   8312 számú parcella 
- a 8312 sz. parcella északi határától a 8348 sz. parcella nyugati részétıl a 6045 sz.parcella 
keleti részéig 
- a 8312 sz.parcella északi része a 6045 sz.parcella keleti mezsgyéjétıl kelet felé 12,50 m 
szélességben 

Kishegyes kataszteri község -   6089/1 számú parcella 
- északnyugati rész: a 6089/1 sz. parcella északi határától a nyugati rész 12,00 m 339,91 m 
szélességben 

Kishegyes kataszteri község -   8313 számú parcella 
- északnyugati rész: a 8313 sz. parcella északi határától 550,79 m, a déli rész 550,73 m a 8313 
sz. parcella keleti mezsgyéjéig 

Kishegyes kataszteri község -   6070 számú parcella 
- északkeleti rész: a 6070 sz. parcella keleti határától 12,00 m 265,74 m szélességben 

Kishegyes kataszteri község -   8330 számú parcella – útátszelés a  8330 sz. parcella északi oldalától, 
a nyugati rész 12,00 m a keleti rész 12,00 m 
Kishegyes kataszteri község -   6073 számú parcella 
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- északnyugati rész: a 6073 sz. parcella északi határától 12,00 m a nyugati rész 12,00 m a 
keleti 11,95 m 

 
Kishegyes kataszteri község -   8331 számú parcella- útátszelés a 8331 sz.parcella északi meszgye 
vonalától, a nyugati rész 11,95 m a keleti 11,96 m 
Kishegyes kataszteri község -   6075 számú parcella 

- északnyugati rész: a 6075 sz. parcella északi határától a nyugati rész 11,96  m a keleti 12,00 
m 

Kishegyes kataszteri község -   8332  számú parcella- útátszelés a 8332 sz. parcella északi oldalától, 
a nyugati oldal 12,00 m a keleti 12,02 m 
Kishegyes kataszteri község -   6076 számú parcella 

- északnyugati rész: a 6076 sz. parcella északi határától a nyugati rész 12,02  m a keleti 8,90 
m 

Kishegyes kataszteri község -   8333 számú parcella – útátszelés a 8333 sz.parcella északi oldalától  
a nyugati rész 8,90 m a keleti 8,93 m 
   Kishegyes kataszteri község -   6077 számú parcella 

- északnyugati rész: a 6077 sz. parcella északi határától a nyugati rész 8,93  m a keleti 12,00 
m 

Kishegyes kataszteri község -   8334 számú parcella – útátszelés a 8334 sz.parcella északi oldalától  
a nyugati rész 12,00 m a keleti 12,00 m 
   Kishegyes kataszteri község -   6079 számú parcella 

- északnyugati rész: a 6079 sz. parcella északi határától a nyugati rész 12,00  m a keleti 11,10 
m 

A tervezett terület  összterülete kb. 506,44 ha. 
 

3. szakasz 
 

A terv kötelezı része a szöveges rész, amely a tartalmazza a rendezési és  
építkezési szabályokat, a grafikai részt és a kötelezı mellékleteket.  

A Terv különösen tartalmazza: 
1. a terv határait és az építkezési terület terjedelmét 
2. a terület felosztását külön egészre és övezetekre 
3. a föld rendeltetését 
4. a közterületek és építkezési vonalak szabályozási vonalait a földméréstani alapok megjelölésével 
5. a közterületek szintezési hányadait ( nivelációs terv) 
6. a közlekedési, energetikai, közmővesítési és más beruházások nyomvonalit, folyosóit és kapacitását 
7. az egészek és övezetek szerinti rendezési és építkezési szabályokat 
8. gazdasági értékelést és a közszektorból eredı befektetési elemzést 
9. helymeghatározást amelyre elı lett látva urbanisztikai terv kidolgozása 
 

4. szakasz 
 

A Terv kidolgozásának határideje 5 (öt) hónap, amely e határozat hatályba lépésének napjától 
számítódik.  
 

5. szakasz 
 

A Terv kidolgozása azon vállalatnak lesz átruházva, amely a megtartandó közbeszerzés folyamán 
lesz kiválasztva. 
 

6. szakasz 
 

A Terv kidolgozásához szükséges eszközöket Kishegyes község költségvetésébıl, vagy más 
pénzelési forrásokból biztosítják. 
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7. szakasz 
 

E határozat összetevı része Kishegyes község közigazgatása - Gazdasági, mezıgazdasági 
lakásépítési, közmővesítési és környezetvédelmi osztálya végzése és hogy a határút - moholi út részletes 
szabályozási tervére nem kell kidolgozni környezetvédelmi hatástanulmányt. 
 

8. szakasz 
 

A Terv mielıtt a meghozatalára illetékes szerv elé kerülne, szakmai ellenırzés alá esik és nyilvános 
betekintésre teszik ki. 

A Terv nyilvános betekintését napi és helyi jellegő lapban hirdetik meg és 30 napig tart, kihirdetik a 
Terv nyilvános betekintése idejét és helyét, az érdekelt jogi és magánszemélyek Tervre vonatkozó 
megjegyzései módját valamint más tudnivalókat amelyek fontosak a nyilvános betekintésre. 

A Terv nyilvános betekintését Kishegyes község épületében, és a szikicsi és bácsfeketehegyi helyi 
közösségek termeiben tartják meg. 
 

9. szakasz 
 

Ezen határozat Kishegyes község Hivatalos Lapjában való megjelentetésétıl számított nyolc napon 
belül lép hatályba. 

 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                         Pál Károly, s.k. 
Szám: 06-2-32-2/2009-02                                                                   a Képviselı-testület elnöke 
Kelt:2009. december 7-én 
K i s h e g y e s 

________________ ._______________ 
93. 

A polgárok szociális védelemrıl és szociális biztonságának biztosításáról szóló törvény 69.b 
szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/36; 1991/79; 1993/33; 1993/53; 1993/67; 1994/46; 1994/48; 
1996/52; 2001/29; 2004/84; 2005/101. és 2005/115. szám) és Topolya község Statútuma  31. szakaszának 
10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) a 
Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság 022-00584/2009 sz. 2009.10.30-i jóváhagyásával, 
Kishegyes község Képviselı-testülete, a 2009. december 7-én tartott ülésén meghozza az alábbi  

 
V É G Z É S T   

TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZ PONTJA 
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉR İL  

 
I. 
 

BILIĆ RADIVOJ okl. gyógypedagógus, tomislavci lakost, kinevezzük Topolya és Kishegyes 
Községek Szociális Védelmi Központjának igazgatójául, négy éves megbízatásra, 2009. december 23-i 
hatállyal.  
 

II. 
 

E végzés megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                             Pál Károly, s.k. 
Szám: 06-2-32-4/2009-02                                                                  a Képviselı-testület elnöke 
Kelt: 2009. december 7-én 
K i s h e g y e s 

________________ ._______________ 
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94. 
A helyhatósági választásokról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye” 2007/129 szám) 14. szakasza 

és  Kishegyes község Statútumának („Kishegyes Község Hivatalos Lapja” 13/2008 szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselı-testülete a 2009. december 7-
én megtartott ülésén meghozta a 

 
V É G Z É S T  

 KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGTAGJA 
 FELMENTÉSÉRİL ÉS KINEVEZÉSÉRİL 

 
I. Felmentik Desanka Ivošević kishegyesi lakost, Partizán utca 35., JMBG: 1211952365007 Kishegyes 
község Választási bizottságtagjának tisztsége alól. 

 
II.  Kinevezik Stana Vukajlović szikicsi lakost, P. Ćetković 18., JMBG: 2109963825039 Kishegyes 
község Választási bizottság tagjává. A megbízatási ideje megegyezik a Választási bizottság megbízatási 
idejével. 

 
I n d o k l á s 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza alapján a Választási bizottság állandó 

összetételét az elnök és legkevesebb hat tag képzi amelyet a helyi Képviselı-testület nevez ki, a Képviselı-
testület tanácsnoki csoportja javaslatára, a tanácsnokok számához mérten. A bıvített összetételbe pedig az a  
lista amely a kétharmados többséget alkotja, javasolhat még egy tagot.   

A Szerb Radikális Párt Kishegyes községi bizottsága 2009. július 9-én beadta ezen szervnek a 
javaslatot a Községi Választási Bizottság tagjának felmentésérıl. A Választási bizottság munkáját a 
helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszával összhangban végzi. 

A rendelkezı részben a fent említettek alapján hoztak döntést. 
 

JOGORVOSLAT:  Ezen végzés ellen fellebbezést lehet benyújtani a szabadkai körzeti bíróságnak  a 
végzés meghozatala utáni 24 órán belül. 

 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                             Pál Károly, s.k.  
Szám:06-2-32-5/2009-02                                                                    a Képviselı-testület elnöke 
Kelt: 2009. december 7-én 
K i s h e g y e s  

________________ ._______________ 
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92. Одлука о изради Плана детаљне регулације уређења атарског пута Молски пут   330 
93. Решење о именовању директора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола 
      и Мали Иђош          334 
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92. Határozat részletes szabályozási terv kidolgozásáról a moholi határút rendezésére   336 
93. Végzés Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja igazgatójának kinevezésérıl 341 
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_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Данило Дабовић начелник Општинске управе 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард и Олга Мудрински 
 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 
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