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32.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012)
Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 22.05.2015. године доноси

ОДЛУКУ
о усвајању измене Плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује за 2015. годину

Члан 1.
Усваја се измењен План јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује за
2015. годину .
Одлука о усвајању плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује за
2015. годину је донета дана 30.01.2015.год. под редним бројем 06-1/2015-01.
Члан 2.
Измене Плана су извршене ради усклађивања Плана набавки са изменама
финансијског плана. Измене финансијског плана су извршене на основу Решења о
апропријацији у буџету, донетим од стране Оделења за финансије, под бр.: 401-1-2/2015-04,
401-1-3/2015-04, 401-1-6/2015-04 и 401-1-7/2015-04.
Члан 3.
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Општинско веће општине Мали Иђош
Бр.:06-12/2015-01
Дана: 22.05.2015. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Ровчанин, с.р.

______________.________________
33.

На основу члана 39. Закона о јавној својини („Сл.гласник Р.Србије“ број 72/2011) и члана 53.
став 1. тачка 9. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.13/2008 пречишћен текст и 7/2010) председник општине Мали Иђош дана 05.05.2015. године дaje следеће

МИШЉЕЊЕ

I
Даје се позитивно мишљење- одобрење за закључење уговора o поклону, који је закључен
између Ивановић Вјере од оца Марка из Бачке Тополе , ул. Дунавска бр.3/4, јмбг: 1705957825068 као
Поклонодавца и Општине Мали Иђош из Малог Иђоша,ул. Главна 32., као Поклонопримца, оверен
пред Општинским судом у Бачкој Тополи дана 28.10.2009.г. под бр.: I Ов.4752/2009, а који се односи
на поклон некретнине:5/48 део породичне стамбене зграде у к.о. Ловћенац, под парц.бр.: 503,
уписане у Лист непокретности бр.190, који се налази у улици Бориса Кидрича бр.24., 5/48 део
помоћне зграде у к.о. Ловћенац, под парц.бр.: 503, уписане у Лист непокретности бр.190, који се
налази у улици Бориса Кидрича бр.24., 5/48 део њиве 1.класе у к.о. Ловћенац, под парц.бр.: 504,
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уписане у Лист непокретности бр.190, к.о. Ловћенац, 5/48 део њиве 1. Класе на кат.парц.:2594, у
3.реону у Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190, к.о.Ловћенац, 5/48 део њиве 2. Класе на
кат.парц.:2729 у 3. Реону у Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190, к.о.Ловћенац, 5/48 део
њиве 2. Класе на кат.парц.:2732 у 3. реону у Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190,
к.о.Ловћенац, 5/48 део њиве 1. Класе на кат.парц.:2996 у 3. Реону у Ловћенцу, уписан у Лист
непокретности број 190, к.о.Ловћенац и 5/48 део њиве 1. Класе на кат. Парц.:2997 у 3. Реону у
Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190, к.о.Ловћенац.

II.

Ово Мишљење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и доставити Републичком
геодетском заводу- Служби за катастар непокретности.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:016-1-62/2015-01
Дана:05.05.2015. године
Мали Иђош

Председник општине Мали Иђош
Марко Ровчанин, с.р.

______________.________________

34.

На основу члана 60. става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“ бр.13/2008 - пречишћен текст и 7/2010) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош на седници
22.05.2015. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I
ОДОБРАВА СЕ мишљење Председника општине Мали Иђош од 05.05.2015.
године
бр.016-1-62/2015-01 за закључење уговора o поклону, који је закључен између Ивановић Вјере од
оца Марка из Бачке Тополе, ул. Дунавска бр.3/4, ЈМБГ: 1705957825068 као Поклонодавца и
Општине Мали Иђош из Малог Иђоша,ул. Главна 32., као Поклонопримца, оверен пред Општинским
судом у Бачкој Тополи дана 28.10.2009.године. под бр.: I Ов.4752/2009,а који се односи на поклон
некретнине:5/48 део породичне стамбене зграде у К. О. Ловћенац, под парц бр.: 503, уписане у Лист
непокретности бр.190, који се налази у улици Бориса Кидрича бр.24., 5/48 део помоћне зграде у к.о.
Ловћенац, под парц.бр.: 503, уписане у Лист непокретности бр.190, који се налази у улици Бориса
Кидрича бр.24., 5/48 део њиве 1.класе у к.о. Ловћенац, под парц. бр.: 504, уписане у Лист
непокретности бр.190 у улици Бориса Кидрича, 5/48 део њиве 1. Класе на кат.парц.:2594 у 3. реону у
Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190, к.о.Ловћенац, 5/48 део њиве 2. Класе на
кат.парц.:2729 у 3. реону у Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190, к.о.Ловћенац, 5/48 део
њиве 2. Класе на кат.парц.:2732 у 3. реону у Ловћенцу, уписан у Лист непокретности број 190,
к.о.Ловћенац, 5/48 део њиве 1. Класе на кат.парц.:2996у 3. реону у Ловћенцу , уписан у Лист
непокретности број 190, к.о.Ловћенац и 5/48 деоњиве 1. Класе на кат.парц.: 2997у 3. реону у
Ловћенцу, уписана у Лист непокретности број 190, к.о.Ловћенац, треба да буде уписана као јавна
својина општине Мали Иђош.
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II

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
OПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-12-1/2015-01
Дана:22.05.2015.године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Ровчанин, с.р.

______________.________________
35.

На основу члана члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош бр. 13/2008 – пречишћени текст и 07/10) члана 48. става 2. Пословника
Општинског већа Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.16/2008)
Општинско веће Општине Мали Иђош, дана 22.05.2015. године, доноси следећи
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника
о партиципирању путних и других трошкова редовних ученика основних и средњих школа

Члан 1.
У Правилнику о партиципирању путних трошкова редовних ученика средњих школа
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 3/2015) од 12.02.2015.г. под бр.:06-3-3/2015-01 из члана
2. цтава 1. брише се тачка 3.
Члан 2.

У члану 3. става 1. Правилника после речи:“ Општини Мали Иђош“ додаје се:
„и вуковцима основних школа за 1.школску годину“
Члан 3.
Из члана 5. става 1. Правилника брише се тачка 3.
Члан 4.
У члану 7. става 1. Правилника после речи „ученика“ додаје се „ за месечне карте“
У члану 7. додаје се нови став, која ће бити став 2. и гласи:“ Средства за
партиципацију путних трошкова ученика за дом и стипендије обезбеђују се у буџету
општине Мали Иђош, у оквиру раздела 3. главе 2 програм 11-социјална и дечја заштита,
конто:472, позиција:78.
Члан 5.
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У члану 9. ставу 1. Правлиника после речи“ социјалне помоћи“ треба да стоји и реч
„вуковци“.
Члан 6.
У члану 10. ставу 1. Правлиника после речи“ социјалне помоћи“ треба да стоји и
реч „вуковци“.
Члан 7.
После члана 10. додаје се нови члан, која ће постати члан 11., а досадашњи члан 11. ће
постати члан 12. :
„ Члан 11.

Ученицима, који нису корисници права на материјално обезбеђење породице нити су
вуковци, а који похађају средњу школу у месту које од места пребивалишта ученика
удаљено више од 30 км и корисници су приватног смештаја, имају право на партиципацију
трошкова приватног смештаја у месечном износу од 1.000,00 динара.
За признавање права на партиципацију трошкова из става 1. овог члана, ученик
подноси:
1. Захтев за признавање права
2. Потврду школе да је редован ученик средње школе
3. Фотокопија банкарске картице са бројем текућег рачуна ( напомена: за ученика
млађег од 16 година подноси се банкарска картица за родитеља)
Ученицима средњих школа који понављају разред, трошкови из овог члана се не
партиципирају.
Партиципација наведених трошкова из овог члана, ученицима средњих школа врши
се током школске године, осим за време летњег и зимског распуста.“

Члан 8.
У досадашњем члану 11., који ће постати члан 12. брише се „ уз сагласност
Општинског већа“
Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Мали Иђош”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-12-2/2015-01
Дана:22.05.2015. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Ровчанин, с.р.

______________.________________
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36.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-12-3/2015-01
Дана:22.05.2015. године
Мали Иђош
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007) члана 60. став 1. тачке 9) Статута Општине Мали Иђош (Сл. лист општине Мали
Иђош 13/2008) и на основу члана 12. и 38. Пословника о раду општинког већа Општине
Мали Иђош, Општинско веће на седници одржаној дана 22.05.2015. године доноси
ОДЛУКУ
о формирању радне групе за израду Локалне стратегије
за спорт

I
Формира се радна група за израду нацрта Локалне стратегије за спорт (даље: радна група).
Радна група има председника и 4 члана. Радом радне групе руководи председик.
II
За председника се именује: Марко Ровчанин
За заменика председника се именује: Карољ Ковач
За чланoве се именују: Пеко Коњевић, Иштван Шандор, Иштван Харангозо
III
О присутности чланова радне групе на седницама води се евиденција.
Административне послове за потребе радне групе обавља Скупштинска служба Општинске
управе општине Мали Иђош.
Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

______________.________________
37.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-12-4/2015-01
Дана:22.05.2015. године
Мали Иђош
На основу члана члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош бр. 13/2008 – пречишћени текст и 07/10) члана 48. става 2. Пословника
Општинског већа oпштине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.16/2008),
Општинско веће oпштине Мали Иђош дана 22.05.2015. године доноси
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Година 2015.
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I
Обезбеђује се сопствени удео од 20% од укупног износа за завршетак раскрснице са кружним током саобраћаја
у Фекетићу.

II
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Председник ОВ
Марко Ровчанин,с.р.
______________.________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

7. szám

32.

A közbeszerzésről szóló törvény 51. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012 szám)
alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2015. május 22-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a 2015-ös év közbeszerzési terve és azon közbeszerzések módosításáról, amelyeket a törvény nem szabályoz

1. szakasz
Elfogadjuk a módosított közbeszerzési tervet és azon közbeszerzéseket, amelyeket a törvény
nem szabályoz.
A 2015-ös év közbeszerzési terve elfogadásáról és azon közbeszerzések elfogadásáról,
amelyeket a törvény nem szabályoz szóló határozatot 2015. Január 30-án fogadtuk el, 06-1/201501 szám alatt.
2. szakasz
A tervmódosítás a Közbeszerzés pénzügyi tervének módosításával való összehangolás
érdekében történt. A pénzügyi terv módosítása a Pénzügyi osztály 401-1-2/2015-04, 401-1-3/201504, 401-1-6/2015-04 és 401-1-7/2015-04 számú, a költségvetésben történő eltulajdonításról szóló
végzések alapján történt.
3. szakasz
Ezen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 06-12/2015-01
Kelt.: 2015.05.22.
Kishegyes

Marko Rovčanin, s.k.
Községi tanács elnöke

______________.________________
33.

A köztulajdonról szóló törvény 39. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011 szám) és
Kishegyes község Statútumának 53. szakasza 1. bekezdése 9. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes községi
elnöke 2015.05.05-én közli a következő
VÉLEMÉNYEZÉST

I.
Pozitív véleményezést-jóváhagyást nyer az ajándékozási szerződés megkötése- amely
Ivanović (Marko) Vjera, Topolya, Duna u. 3/4., szsz.: 1705957825068, mint ajándékozó és
Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., mint ajándékot kapó, között köttetett, amelyet a topolyai
Alapbíróság hitelesített 2009.10.28-án, I Ов.4752/2009 szám alatt, amely a következő ingatlanok
ajándékozására vonatkozik:családi ház 5/48 része, Szeghegy k.k., parc.sz.:503, ingatlanlap sz. 190,
Boris Kidrič u. 24., melléképület 5/48 része, Szeghegy k.k., parcellasz.:503, ingatlanlap sz. 190,
Boris Kidrič u. 24., 1. osztályú föld 5/48 része, Szeghegy k.k., parcellasz.:504, ingatlanlap sz. 190,
Boris Kidrič u. 24., 1. osztályú föld 5/48 része, kat.parc.:2549, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap
sz. 190, Szeghegy k.k., 2. osztályú föld 5/48 része, kat. parc.:2729, Szeghegy 3. körzetében,
ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k., 2. osztályú föld 5/48 része, kat. parc.:2732, Szeghegy 3.
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körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k.,1. osztályú föld 5/48 része, kat. parc.:2996,
Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k., és 1. osztályú föld 5/48 része, kat.
parc.:2997, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k.
II.
Ezt a véleményezést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és
kézbesíteni kell a Köztársasági Földmérő Hivatal- Ingatlan Nyilvántartó Szolgálatának.
KISHEGYES KÖZSÉGI ELNÖKE
Szám:016-1-62/2015-01
Kelt.:2015.05.05.
Kishegyes

Rovčanin Marko, s.k.
községi elnök

______________.________________
34.

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Községi tanács
ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes
község Községi tanácsa a 2015. május 22-én megtartott ülésén meghozta a
ZÁRADÉKOT

I.
Jóváhagyjuk Kishegyes községi elnökének 016-1-62/2015-01 számú, 2015.05.05-i
keltezésű véleményezését, az ajándékozási szerződés megkötésére, Ivanović Vjera, apja neve:
Marko, Topolya, Duna u. ¾, szsz.: 1705957825068, mint ajándékozó és Kishegyes község,
Kishegyes, Fő u. 32., mint ajándékot kapó között, amelyet a topolyai Alapbíróság hitelesített
2009.10.28-án, I Ов.4752/2009 szám alatt, amely a következő ingatlanokra vonatkozik:családi ház
5/48 része, Szeghegy k.k., parc.sz.:503, ingatlanlap sz. 190, Boris Kidrič u. 24., melléképület 5/48
része, Szeghegy k.k., parcellasz.:503, ingatlanlap sz. 190, Boris Kidrič u. 24., 1. osztályú föld 5/48
része, Szeghegy k.k., parcellasz.:504, ingatlanlap sz. 190, Boris Kidrič u. 24., 1. osztályú föld 5/48
része, kat.parc.:2549, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k., 2. osztályú föld
5/48 része, kat. parc.:2729, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k., 2. osztályú
föld 5/48 része, kat. parc.:2732, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy k.k.,1.
osztályú föld 5/48 része, kat. parc.:2996, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190, Szeghegy
k.k., és 1. osztályú föld 5/48 része, kat. parc.:2997, Szeghegy 3. körzetében, ingatlanlap sz. 190,
Szeghegy k.k., be kell jegyezni, mint Kishegyes község köztulajdona.
II.
Ezen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában
KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám:06-12-1/2015-01
Kelt.:2015.05.22-én
Kishegyes

Rovčanin Marko, s.k.
Községi tanács elnöke

______________.________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

7. szám

35.

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa
ügyrendjének 48. szakasza 2. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám)
alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2015.05.22-én megtartott ülésén meghozta a
SZABÁLYZATOT
az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásról szóló határozat
módosításáról

1. szakasz
Az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való
hozzájárulásról szóló, 2015.02.12-i, 06-3-3/2015-01 számú határozat (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 3/2015 szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja törlődik.
2. szakasz
A szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdésében a következőket kell hozzáadni: és az
általános iskolások Vuk-díjasainak az 1. iskolaévre.
3. szakasz
A szabályzat 5. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja törlődik.
4. szakasz
A szabályzat 7. szakaszának 1. bekezdésében hozzá kell adni a hónapos jegyek árát is.
A 7. szakaszhoz egy új, 2. bekezdést adunk, amely így hangzik: A tanulók útiköltségéhez való
hozzájárulást, a diákotthon költségeit és az ösztöndíjat
Kishegyes község költségvetéséből
biztosítják, 3. rész 2. fejezet 11. program-szociális- és gyermekvédelem, kontó:472, helyrend:78.
5. szakasz
A szabályzat 9. szakaszának 1. bekezdésében a szociális segélyben részesülők után hozzá
kell adni a Vuk-díjasokat is.
6. szakasz
A szabályzat 10. szakaszának 1. bekezdésében a szociális segélyben részesülők után hozzá
kell adni a Vuk-díjasokat is.
7. szakasz
A 10. szakasz után új szakaszt adunk, amely a 11. szakasz lesz, és az eddigi 11. szakasz 12.
lesz.
11. szakasz
Azok a tanulók, akik nem részesülnek szociális segélyben, se nem Vuk-díjasok, de a
lakhelyüktől 30 km-nél távolabb eső középiskolába járnak és magánlakhelyük van, havi 1000,00
dinár összegre jogosultak, mint a magánlakhely költségeihez való hozzájárulás.
E szakasz 1. bekezdésében említett jogosultsághoz a következőket kell benyújtani:

7.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2015.év

11.oldal

1. jogosultsági kérelem
2. az iskola által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres tanulója
3. a bankkártya fénymásolata a folyószámlaszámmal (megjegyzés: a 16 évnél fiatalabb tanulóknál
a szülő bankkártyája)
Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak ezen szakaszban említett hozzájárulásra.
E szakaszban említett középiskolás diákok útiköltségéhez való hozzájárulás az iskolaév folyamán
történik, kivéve a nyári és téli szünetet.
8. szakasz
Az eddigi 11. szakaszból, amely most 12. szakasz lesz, törölni kell a következőt: a Községi
tanács jóváhagyásával.
9. szakasz
Ezen szabályzat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésének másnapján
lép hatályba.
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 06-12-2/2015-01
Kelt.: 2015.05.22.
Kishegyes

Marko Rovčanin, s.k.
Községi tanács elnöke

______________.________________
36.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám:06-12-3/2015-01
Kelt:2015.05.22-én
Kishegyes
Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa
ügyrendjének 48. szakasza 2. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám)
alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2015.05.22-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a helyi sportstratégia kidolgozására szolgáló munkacsoport megalakításáról

I.
Megalakítjuk a helyi sportstratégia tervezetének kidolgozására szolgáló munkacsoportot (a
továbbiakban: munkacsoport). A munkacsoportnak elnöke és 4 tagja van: A munkacsoport
munkáját az elnök vezeti.
II.
Elnök: Marko Rovčanin
Elnökhelyettes: Kovács Károly
Tagok: Peko Konjević, Sándor István, Harangozó István

12.oldal
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

7. szám

III.
A munkacsoport ülésein való részvételről nyilvántartást kell vezetni.
A munkacsoport munkájához szükséges adminisztratív ügyleteket Kishegyes község Községi
közigazgatásának Képviselő-testületi hivatala végzi.
Marko Rovčanin, s.k.
Községi tanács elnöke
______________.________________
37.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám:06-12-4/2015-01
Kelt:2015.05.22-én
Kishegyes
Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa
ügyrendjének 48. szakasza 2. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám)
alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2015.05.22-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT

I.
Biztosítjuk a bácsfeketehegyi körforgalom befejezéséhez szükséges önrészt, amely a teljes
összeg 20%-át teszi ki.
II.
Ezen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

Marko Rovčanin, s.k.
Községi tanács elnöke

______________.________________
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32.

Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br.124/2012)
Opštinko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 22.05.2015. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju izmene Plana javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2015. godinu

Član 1.
Usvaja se izmjenjen Plan javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primjenjuje za
2015. godinu .
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primjenjuje za
2015. godinu je donijeta dana 30.01.2015.god. pod rijednim brojem 06-1/2015-01.
Član 2.
Izmjene Plana su izvršene radi usklađivanja Plana nabavki sa izmjenama finansijskog
plana. Izmjene finansijskog plana su izvršene na osnovu Rješenja o aproprijaciji u budžetu,
donijetim od strane Odjeljenja za finansije, pod br.: 401-1-2/2015-04, 401-1-3/2015-04, 401-16/2015-04 i 401-1-7/2015-04.
Član 3.
Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš
Br.:06-12/2015-01
Dana: 22.05.2015. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Rovčanin, s.r.

______________.________________
33.

Na osnovu člana 39. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik R.Srbije“ broj 72/2011) i člana 53. stav 1.
tačka 9. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010)
predsjednik opštine Mali Iđoš dana 05.05.2015. godine daje slijedeće

MIŠLJENJE

I
Daje se pozitivno mišljenje- odobrenje za zaključenje ugovora o poklonu, koji je zaključen između
Ivanović Vjere od oca Marka iz Bačke Topole, ul. Dunavska br.3/4, jmbg: 1705957825068 kao
Poklonodavca i Opštine Mali Iđoš iz Malog Iđoša,ul. Glavna 32., kao Poklonoprimca, ovjeren pred
Opštinskim sudom u Bačkoj Topoli dana 28.10.2009.g. pod br.: I Ov.4752/2009, a koji se odnosi na poklon
nekretnine:5/48 dio porodične stambene zgrade u k.o. Lovćenac, pod parc.br.: 503, upisane u List
nepokretnosti br.190, koji se nalazi u ulici Borisa Kidriča br.24., 5/48 dio pomoćne zgrade u k.o. Lovćenac,
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pod parc.br.: 503, upisane u List nepokretnosti br.190, koji se nalazi u ulici Borisa Kidriča br.24., 5/48 dio
njive 1.klase u k.o. Lovćenac, pod parc.br.: 504, upisane u List nepokretnosti br.190, k.o. Lovćenac, 5/48
dio njive 1. Klase na kat.parc.:2594, u 3.reonu u Lovćencu, upisan u List nepokretnosti broj 190,
k.o.Lovćenac, 5/48 dio njive 2. Klase na kat.parc.:2729 u 3. Reonu u Lovćencu, upisan u List nepokretnosti
broj 190, k.o.Lovćenac, 5/48 dio njive 2. Klase na kat.parc.:2732 u 3. reonu u Lovćencu, upisan u List
nepokretnosti broj 190, k.o.Lovćenac, 5/48 dio njive 1. Klase na kat.parc.:2996 u 3. Reonu u Lovćencu,
upisan u List nepokretnosti broj 190, k.o.Lovćenac i 5/48 dio njive 1. Klase na kat. Parc.:2997 u 3. Reonu u
Lovćencu, upisan u List nepokretnosti broj 190, k.o.Lovćenac.

II.

Ovo Mišljenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i dostaviti Republičkom geodetskom
zavodu- Službi za katastar nepokretnosti.

PREDSJEDNIK OPŠTINE
MALI IĐOŠ
Broj:016-1-62/2015-01
Dana:05.05.2015. godine
Mali Iđoš

Predsjednik opštine Mali Iđoš
Marko Rovčanin, s.r.

______________.________________

34.

Na osnovu člana 60. stava 1. tačke 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“
br.13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) i člana 48. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća („Sl.list opštine Mali
Iđoš“ br.16/2008) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici 22.05.2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

I
ODOBRAVA SE mišljenje Predsjednika opštine Mali Iđoš od 05.05.2015. godine
br.016-1za zaključenje ugovora o poklonu, koji je zaključen između Ivanović Vjere od oca Marka iz
Bačke Topole, ul. Dunavska br.3/4, JMBG: 1705957825068 kao Poklonodavca i Opštine Mali Iđoš iz
Malog Iđoša,ul. Glavna 32., kao Poklonoprimca, overen pred Opštinskim sudom u Bačkoj Topoli dana
28.10.2009.godine. pod br.: I Ov.4752/2009,a koji se odnosi na poklon nekretnine:5/48 dio porodične
stambene zgrade u K. O. Lovćenac, pod parc br.: 503, upisane u List nepokretnosti br.190, koji se nalazi u
ulici Borisa Kidriča br.24., 5/48 dio pomoćne zgrade u k.o. Lovćenac, pod parc.br.: 503, upisane u List
nepokretnosti br.190, koji se nalazi u ulici Borisa Kidriča br.24., 5/48 dio njive 1.klase u k.o. Lovćenac, pod
parc. br.: 504, upisane u List nepokretnosti br.190 u ulici Borisa Kidriča, 5/48 dio njive 1. Klase na
kat.parc.:2594 u 3. reonu u Lovćencu, upisan u List nepokretnosti broj 190, k.o.Lovćenac, 5/48 dio njive 2.
Klase na kat.parc.:2729 u 3. reonu u Lovćencu, upisan u List nepokretnosti broj 190, k.o.Lovćenac, 5/48 dio
njive 2. Klase na kat.parc.:2732 u 3. reonu u Lovćencu, upisan u List nepokretnosti broj 190, k.o.Lovćenac,
5/48 dio njive 1. Klase na kat.parc.:2996 u 3. reonu u Lovćencu , upisan u List nepokretnosti broj 190,
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k.o.Lovćenac i 5/48 dionjive 1. Klase na kat.parc.: 2997u 3. reonu u Lovćencu, upisana u List nepokretnosti
broj 190, k.o.Lovćenac, treba da bude upisana kao javna svojina opštine Mali Iđoš.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

OPŠTINSKO VIJEĆE
OPŠTINE
MALI IĐOŠ
Broj:06-12-1/2015-01
Dana:22.05.2015.godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Rovčanin, s.r.

______________.________________
35.

Na osnovu člana člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš br.
13/2008 – prečišćeni tekst i 07/10) člana 48. stava 2. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali
Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.16/2008) Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš, dana
22.05.2015. godine, donosi slijedeći
PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika
o participiranju putnih i drugih troškova redovnih učenika osnovnih i srednjih škola

Član 1.
U Pravilniku o participiranju putnih troškova redovnih učenika srednjih škola („Sl.list
opštine Mali Iđoš“ br. 3/2015) od 12.02.2015.g. pod br.:06-3-3/2015-01 iz člana 2. ctava 1. briše se
tačka 3.
Član 2.

U članu 3. stava 1. Pravilnika posle riječi:“ Opštini Mali Iđoš“ dodaje se:
„i vukovcima osnovnih škola za 1.školsku godinu“
Član 3.
Iz člana 5. stava 1. Pravilnika briše se tačka 3.
Član 4.
U članu 7. stava 1. Pravilnika posle riječi „učenika“ dodaje se „ za mjesečne karte“
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U članu 7. dodaje se novi stav, koja će biti stav 2. i glasi:“ Sredstva za participaciju putnih
troškova učenika za dom i stipendije obezbeđuju se u budžetu opštine Mali Iđoš, u okviru razdela
3. glave 2 program 11-socijalna i dečja zaštita, konto:472, pozicija:78.
Član 5.
U članu 9. stavu 1. Pravlinika posle reči“ socijalne pomoći“ treba da stoji i reč „vukovci“.
Član 6.
U članu 10. stavu 1. Pravlinika posle reči“ socijalne pomoći“ treba da stoji i reč
„vukovci“.
Član 7.
Posle člana 10. dodaje se novi član, koja će postati član 11., a dosadašnji član 11. će postati
član 12. :
„ Član 11.

Učenicima, koji nisu korisnici prava na materijalno obezbeđenje porodice niti su vukovci, a
koji pohađaju srednju školu u mjestu koje od mjesta prebivališta učenika udaljeno više od 30 km i
korisnici su privatnog smeštaja, imaju pravo na participaciju troškova privatnog smještaja u
mjesečnom iznosu od 1.000,00 dinara.
Za priznavanje prava na participaciju troškova iz stava 1. ovog člana, učenik podnosi:
4. Zahtev za priznavanje prava
5. Potvrdu škole da je redovan učenik srednje škole
6. Fotokopija bankarske kartice sa brojem tekućeg računa ( napomena: za učenika mlađeg
od 16 godina podnosi se bankarska kartica za roditelja)
Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, troškovi iz ovog člana se ne participiraju.
Participacija navedenih troškova iz ovog člana, učenicima srednjih škola vrši se tokom
školske godine, osim za vrijeme ljetnjeg i zimskog raspusta.“

Član 8.
U dosadašnjem članu 11., koji će postati član 12. briše se „ uz saglasnost Opštinskog
vijeća“
Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu
opštine Mali Iđoš”.
OPŠTINSKO VIJEĆE
OPŠTINE MALI IĐOŠ

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Rovčanin, s.r.
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Broj: 06-12-2/2015-01
Dana:22.05.2015. godine
Mali Iđoš
______________.________________
36.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Br.: 06-12-3/2015-01
Dana:22.05.2015. godine
Mali Iđoš
Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007)
člana 60. stav 1. tačke 9) Statuta Opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš 13/2008) i na osnovu
člana 12. i 38. Poslovnika o radu Opštinkog vijeća opštine Mali Iđoš, Opštinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 22.05.2015. godine donosi
ODLUKU
o formiranju radne grupe za izradu Lokalne strategije
za sport

I
Formira se radna grupa za izradu nacrta Lokalne strategije za sport (dalje: radna grupa).
Radna grupa ima Predsjednika i 4 člana. Radom radne grupe rukovodi predsjedik.
II
Za Predsjednika se imenuje: Marko Rovčanin
Za zamjenika Predsjednika se imenuje: Karolj Kovač
Za članove se imenuju: Peko Konjević, Ištvan Šandor, Ištvan Harangozo
III
O
prisutnosti
članova
radne
grupe
na
sjednicama
vodi
se
evidencija.
Administrativne poslove za potrebe radne grupe obavlja Skupštinska služba Opštinske uprave
opštine Mali Iđoš.
Predsjednik OV
Marko Rovčanin, s.r.

______________.________________
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Mali Iđoš
Na osnovu člana člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš br.
13/2008 – prečišćeni tekst i 07/10) člana 48. stava 2. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali
Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.16/2008), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana
22.05.2015. godine donosi

ODLUKU

I
Obezbeđuje se sopstveni udio od 20% od ukupnog iznosa za završetak raskrsnice sa kružnim
tokom saobraćaja u Feketiću.
II
Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

Predsjednik OV
Marko Rovčanin,s.r.
______________.________________
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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Данило Дабовић начелник Општинске управе
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Данило Дабовић, Барањи Силард и Деак Мариана
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.
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KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
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