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234. 

На основу члана 57. Пословника о раду Скупштине општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“, број 20/2008 – пречишћен текст, 8/2015 и 13/2016), Комисија за 
кадровска и административна питања и радне односе СО Мали Иђош, на седници одржаној 
дана 24.08.2017. године, доноси следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
о измени Закључка о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, 

постављених и изабраних лица у органима општине Мали Иђош 
број: 06-3-1/2017-02 од 20.01.2017. године 

 
I 
 

 У тачци I Закључка о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, 
постављених и изабраних лица у органима општине Мали Иђош број: 06-3-1/2017-02 од 
20.01.2017. године у ставу 1. тачке 5., 6. и 7. се мењају и гласе: 
 

„5.  24,00 – за секретара СО и увећава се, по основу члана 5. става 2. Уредбе са 30% 
6.  24,00 – за начелника општинске управе и увећава се, по основу члана 5. става 

2. Уредбе са 30% 
7.  24,00 – за општинског правобраниоца и увећава се, по основу члана 5. Става 2. 

Уредбе са 30%.“ 
 

После тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:  
 

„7. 24,00 – за заменика начелника општинске управе и увећава се, по основу   
члана 5. става 2. Уредбе са 30%. 

 
Досадашња тачка 7. постаје тачка 8.“ 

 
II 
 

 Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош 
Скупштина општине                                                                         Председник комисије 
Комисија за кадровска и административна                                       Сиђи Иђштван, с.р. 
питања и радне односе 
Број: 06-45-1/2017-02 
Дана: 24.08.2017. 
Мали Иђош 

 
____________________ . ____________________ 
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235. 

                                                                                                        
На основу члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 

Иђош“, број 13/2008 – пречишћени текст и 07/2010) и члана 48. Пословника Општинског 
већа Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) 
Oпштинско веће дана 31.08.2017. године,  доноси следећи 

 
ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и 
другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа 

 
 

Члан 1. 
 

 Овим  Правилником  се врше измене и допуне Правилника (у даљем тексту: 
Правилник) о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима 
редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ број 
24/2016-пречишћени текст, 27/2016 и 24/2017). 
 

Члан 2. 
 
 У члану 3.после става 3. Правилника додаје се нови став 4. који гласи: 

„Ученицима који се уписују у I разред средње школе који су 8. разред основне школе 
завршили са просеком изнад 4,50 одређује се партиципација у висини од 40% од укупне 
вредности путног трошка, уколико испуњавају све услове утврђене чланом 2. овог 
Правилника. 

Став 4. и 5. постаје став 5. и 6.“  
 

Члан 3. 
 

 У члану 5. У ставу 3. Правилника после речи „средње школе“ додаје се текст  
„односно сведочанство о завршеном 8. разреду основне школе.“ 
 

Члан 4. 
 

У члану 8. у ставу 1. Правилника  иза табеле додаје се нови став 2. који гласи:   
„Ученици средњих школа, са пребивалиштем на територији  општине Мали Иђош 

који свакодневно путују  од куће  до школе са територије општине Мали Иђош у суседне или 
друге општине где похађају наставу  на  релацијама  која  нису наведена у табели овог члана,  
остварују право на партиципацију путних трошкова на основу достављене фотокопије 
месечне претплатне карте у складу са Правилником. 

Став 2., 3., 4. и 5. постаје став 3., 4., 5. и 6.“ 
 

Члан 5. 
 
У члану 9. става 2. тачка 3) Правилника се мења и гласи:  
„ 3. Уверењe о признатом праву на новчану социјалну помоћ“. 
 

Члан 6. 
 

 У члану 10. става 2. у тачка 3) Правилника се мења и гласи: 
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 „ 3. Уверење о признатом праву на новчану социјалну помоћ“. 

      Члан 7. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Мали Иђош.“ 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-1/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 
 

____________________ . ____________________ 
236. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-46-2/2017-01                                                                                       
Дана: 31.08.2017. 
М а л и   И ђ о ш 
 
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама(„Сл.гласник 
РС“, бр. 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 
21/2016), на основу члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе(„Сл.Гласник РС“, бр. 21/2016) и на основу члана  4. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима („Сл.Гласник РС“, бр. 44/2008 и 2/2012) и тачке 7. Закључка о измени 
Закључка о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и 
изабраних лица у органима општине Мали Иђош бр: 06-45-1/2017-02 од 24.08.2017. године, 
Председник  Општинског већа доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 

Постављеном лицу Леи Ковач Добо, дипл. правнику из Суботице на функцији вршиоца 
дужности Заменика начелника општинске управе одређује се коефицијент за исплату плате у 
висини од 24,00 која се увећава од 30% по основу функцији које је предвиђено за 
постављено лице почев од 18.08.2017. године.  

 
Образложење 

 
На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама одређује се 
висина коефицијента. 
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима се одређује висина коефицијента за обрачун и исплату 
плата као и основ увећања. 
Закључком о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и 
изабраних лица у органима општине Мали Иђош донет од стране Комисије за кадровска и 
административна питања и радне односе СО Мали Иђош се утврђује коефицијент за обрачун 
и исплату плате у складу са Уредбом Владе. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења запослени може изјавити жалбу 
Жалбеној комисији општине Мали Иђош у року од 8 дана од дана пријема.  
 
 
Доставити:                                                                          Председник општинског већа  

1. Именованом                                                                         Марко Лазић, с.р. 
2. Књиговодству                                                                    
3. Персоналном досијеу 
4. Архиви 

 
 

____________________ . ____________________ 
237. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) и члана 63. Одлуке о социјалној заштити општине 
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2017) Општинско веће дана 
31.08.2017. године доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ  

 
Члан 1. 

 
Ђаци прваци имају право на једнократну новчану награду од 3.000,00 динара на 

основу достављених и оверених спискова основних школа са територије општине Мали 
Иђош. 

Члан 2. 
 

Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-3/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
238. 
 
 

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



Страна 6.               Година 2017.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 25. 
висини накнаде штетe( „Службени лист општине Мали Иђош 27/2016, 7/2017, 12/2017), 
31.08.2017. доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
УСВАЈА СЕ захтев Бојане Обрадовић- Савић из Београда, Раковица, ул. Видиковачки венац 
бр.83/105, ЈМБГ: 1606977885018, као основан и предлаже да се са оштећеним лицем закључи 
вансудско поравнање о накнади штете у висини од 35.000,00 динара. 
 

Образложење 
 
 Дана 04.08.2017.г у Ловћенцу, на железничкој станици, напао ју је вучјак, висине 70 цм, 
агресиван, снажан, одрасли, који је стојао у кавезу и не припада железничкој станици. 
Дошла је на железничку станицу по супруга, који је долазио директним возом који креће из 
Београда у 18:00 часова, који је каснио око 44 минута. Изашла је из аута који је паркирала 
код вц-а и по изласку из аута, пас је почео да лаје и режи, и недуго после се залетео на њу 
наневши јој повреду. Пас је био агресиван.На станици су били путници који су 
престрављени побегли код отправника који је такође показивао страх и рекао да не сме да их 
испрати до кола. Није узела контакт путника који су били тамо присутни јер се плашила да 
се врати, али јој се чини и да је машиновођа видео напад. 
Опис повреде: на спољној страни леве натколенице има огреботину од око 8 цми 4 мм 
ширине која је крварила, а дан после осим великог бола појављују се модрице и подливи. 
Осим тога претрпела је и велики стрес и шок. 
 
Као доказ приложила је: 
 

1. Захтев од 07.08.2017.г 
2. Потврда о уједу пса Комуналног инспектора бр: 355-105/2017-05 од 07.08.2017.  
3. Извештај Дома здравља“ др. Мартон Шандор“ од 04.08.2017.г  
4. Потврда ветеринара EUROVET 2008 DOO PVS од 07.08.2017. г бр: 9/2017  
5. Потврда Министарства унутрашњих послова Полицијска управа Суботица- 

Полицијска станица Мали Иђош од 04.08.2017. г бр: 230-28653/17-1  
6. Личну карту 
7. Потписан Образац-1 Изјава 
8. Фотографија као доказ о уједу пса 

 
Комисија је након разматрања захтева утврдила да је захтев благовремен и основан, и 
предлаже да се уважи захтев оштећене као основан и да се са истом закључи вансудско 
поравнање на висину од 35.000,00 динара, јер се ради о лакој телесној повреди. 
Члан 8. Правилника предвиђа да се у случају основаности захтева Комисија може 
предложити износ према следећим критеријумима за претрпљени физички бол и страх који 
је настао: 

1. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење 
опште животне активности за пунолетна лица- 35.000,00 динара 

2. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење 
опште животне активности за малолетна лица- 60.000,00 динара 

3. као последица тешке телесне повреде које су проузроковале умањење опште животне 
активности- 100.000,00 динара. 

 
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити тужба пред 
надлежним судом. 
 
Доставити: 

1. Бојани Обрадовић- Савић из Београда,  
Раковица, ул. Видиковачки венац бр.83/105, 

2. Архиви 
 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског 
већаОпштинско веће                                                        
Бр.: 06-46-4/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
239. 
 

Општинско веће Скупштине општине Мали Иђош  на основу  члана 136. Закона о 
општем управном поступку(„ СЛ.Лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 „Сл.Гласник РС“, бр. 
30/2010, 18/2016) и члана 6. тачке 1. и члана 8. Тачка 1. Правилника о поступку и начину 
решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња као и 
висини накнаде штетe( „Службени лист општине Мали Иђош 27/2016, 7/2017, 12/2017), 
31.08.2017. доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
 
УСВАЈА СЕ захтев Драгaне Понорац из Ловћенца, ул. Ђуре Стругара бр.17, ЈМБГ: 
1206968108531, као основан и предлаже да се са оштећеним лицем закључи вансудско 
поравнање о накнади штете у висини од 35.000,00 динара. 
 

Образложење 
 
 Дана са 12.08.2017. на 13.08.2017.г у Ловћенцу, у њеном дворишту око 0:30 часова напао ју 
је жути пас непознатог власника. Неколико паса је било у дворишту, а један је остао и ујео ју 
је. Опис повреде: На десној потколеници види се рана дужине око 1 цм и друга 0,5 цм. 
Као доказ приложила је: 
 

1. Захтев од 23.08.2017.г 
2. Потврда о уједу пса Комуналног инспектора бр: 355-110/2017-05 од 23.08.2017.  
3. Извештај Дома здравља“ др. Мартон Шандор“ од 14.08.2017.г и Извештај лекара 

специјалисте, амбуланта за инфективне болести, Општа болница Суботица 
бр.протокола 1623 од 16.08.2017.г 

4. Потврда ветеринара EUROVET 2008 DOO PVS од 15.08.2017. г бр: 11/2017 
5. Потврда Министарства унутрашњих послова Полицијска управа Суботица- 

Полицијска станица Мали Иђош од 23.08.2017. г бр: 230-31043/17-1  
6. Личну карту 
7. Потписан Образац-1 Изјава 
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Комисија је након разматрања захтева утврдила да је захтев благовремен и основан, и 
предлаже да се уважи захтев оштећене као основан и да се са истом закључи вансудско 
поравнање на висину од 35.000,00 динара, јер се ради о лакој телесној повреди. 
Члан 8. Правилника предвиђа да се у случају основаности захтева Комисија може 
предложити износ према следећим критеријумима за претрпљени физички бол и страх који 
је настао: 

1. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење 
опште животне активности за пунолетна лица- 35.000,00 динара 

2. као последица лаких телесних повреда и оних код којих није наступило умањење 
опште животне активности за малолетна лица- 60.000,00 динара 

3. као последица тешке телесне повреде које су проузроковале умањење опште животне 
активности- 100.000,00 динара. 

 
На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити тужба пред 
надлежним судом. 
 
Доставити: 

1. Драгани Понорац, Ловћенац 
Ул. Ђуре Стругара бр. 17 

2. Архиви 
 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-5/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     

____________________ . ____________________ 
240. 
 

На основу члана 60. став 1. тачка 9. Статута општине („ Службени лист Општине Мали 
Иђош“ бр. 13/2008- пречишћен текст и 7/2010) и у вези са чланом 13. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“, 107/05, 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12 и 
чланом 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/13) Општинско 
веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 31.08.2017. године доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

                                                  Члан 1. 
 

          Образује се Савет за здравље општине Мали Иђош као посебно радно тело 
Општинског већа општине Мали Иђош. 
 

                                                  Члан 2. 
 

Савет за здравље се образује у следећем саставу: 
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- Клара Лукач, из реда локалне самоуправе - председник 
- Ангела Ситаш, из реда локалне самоуправе - заменик председника 
- Зденка Вујовић Стевовић, из локалне здравствене установе 
- Бојана Пејовић, из локалне здравствене установе 
- Тинде Халгато, из здравствене установе 
- Андор Фонтањи, из реда ООЦК Мали Иђош 
- Илдико Нађ Мељкути Кишковач, из реда ЦСР 
- Радивој Косовић, из Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала за Северно-
бачки округ односно општину Мали Иђош 
 

                                                  Члан 3. 
Задаци Савета су да: 
1. прати и координира рад установе примарне здравствене заштите, чији је оснивач 

локална самоуправа; 
2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то: 

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и 
прикупљених доказа и утврђених чињеница; 
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене 
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће 
препоруке; 
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже 
мере за заштиту и промоцију права пацијената; 
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 
општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и 
остваривања потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику грађана. 

3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и 
међусекторску сарадњу; 

4. прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног здравља 
општине; 

5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у области 
здравства, установама и организацијама; 

6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и 
здравља становништва у складу са Пословником о раду Савета за здравље. 

 
                                                  Члан 4. 
 

           Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама 
Пословника о раду Општинског већа општине, и одредбама Пословника о раду Савета за 
здравље. 

                                                  Члан 5. 
 

         Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“ 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-6/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
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241. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

 
  

Члан 1. 
 

Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области спорта и 
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање програма/пројеката из области 
спорта за 2017. годину за: 
 

- Карате клуб „Његош“ Ловћенац - 9.500,00 динара за пројекат „Учествовање на 
летњем семинару у Јагодини“ 

Члан 2. 
 

Налогодавац за извршење буџета  је председник општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Закључак доставити: 
- Карате клуб „Његош“ Ловћенац, Ловћенац, Ђуре Ђаковића 26. 
- Општинска управа општине Мали Иђош 
- Комисија за доделу средстава за пројекте из области спорта  
- Архива 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-7/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
242. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

 
Усваја се предлог Јавног Комунлног Предузећа Мали Иђош од 14.08.2017. године о 

висини позитивно дискриминисаној цени за водоснабдевање на територији општине Мали 
Иђош за лица која примају социјалну помоћ и болесним лицима. 

 
Члан 2. 
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За горе наведене категорије корисника услуга водоснабдевања уводи се цена у износу 

од 22,00 динара по кубном метру. 
Члан 3. 

 
Горе наведене категорије стичу статус корисника јефтиније цене услуге водоснабдевања 

под следећим условима: 
1. Лица која примају социјалну помоћ 

- Треба да буду на списку Центра за социјални рад 

2. Лица која су болесна или иду на дијализу 

- Оверен лекарски налаз лекара специјалисте о болести корисника услуге водоснабдевања 

Члан 4. 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-8/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
243. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

 
Усваја се предлог Јавног Комунлног Предузећа Мали Иђош од 14.08.2017. године о 

висини негативно дискриминисаној цени за водоснабдевање на територији општине Мали 
Иђош за домаћинства која након писмене опомене одбијају да уграде водомер. 

 
Члан 2. 

 
За горе наведену категорију корисника услуга водоснабдевања уводи се  тарифа у 

висини од 4.400,00 динара односно 100 кубна метра на месечном нивоу. 
 

Члан 3. 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-9/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
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____________________ . ____________________ 
244. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1. 

 
Одбија се молба Миодрага Кривокапића од 14.07.2017. за добијање новчаних 

средстава за реновирање помоћног објекта.  
Члан 2. 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-10/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
245. 

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

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Усваја се молба Золтана Тота од 22.08.2017. године и одобрава се једнократна 
новчана помоћ у износу од 50.000,00 динара, коју мора да оправда са фактуром за 
грађевински материјал.  

Члан 2. 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-11/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
246. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 
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 З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одбија се жалба СТР Квики Маркета од 08.08.2017. године против решења за 
утврђивање локалне комуналне таксе.  

Члан 2. 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-12/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     

____________________ . ____________________ 
247. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 31.08.2017. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

 
Одбија се захтев Агенције Ауто М доо од 24.08.2017. године, као неоснован.  

 
Члан 2. 

 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-46-13/2017-01                                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 31.08.2017. године  
Мали Иђош     

____________________ . ____________________ 
248. 
 
“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
С У Б О Т И Ц А 
Број: ИВ-06/2017 
Дана: 01.09.2017. 
 
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(“Службен гласник РС”, број 135/04, 88/2010), члана 6. Споразума о сарадњи општина везано 
за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом (закљученог између 
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Града Суботице и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока) и Измене и 
допуне Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим 
комуналним отпадом (потписаног од стране Града Суботица и општина Бачка Топола, 
Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац), В.д. директор Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" 
д.о.о. Суботица (у даљем тексту: "РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица) дана 
01.09.2017. године доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
о неприступању изради Стратешке процене утицаја на  

Регионални план управљања отпадом за период од 2017-2027 године за  
Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови 

Кнежевац 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за Регионални план 
управљања отпадом за период од 2017-2027 године за Град Суботицу и општине Бачка 
Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац (у даљем тексту: Регионални 
план), који се израђује на основу Одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом за 
Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови 
Кнежевац број ИВ-22/2016 од 28.12.2016. године, у тексту који се налази у прилогу и чини 
саставни део ове Одлуке. 

Члан 2. 
 

Одлука о неприступању изради стратешке процене на животну средину за Регионални план 
се доноси на основу Критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну 
средину, који је саставни део ове Одлуке, а према којем: 

- Циљеви и активности дефинисани Регионалним планом представљају развој 
одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и 
деградације простора, те ће реализација Регионалног плана имати позитиван утицај на 
све сегменте животне средине, 

- Регионалним планом утврђене мере и активности представљају имплементацију мера, 
које су претходно размотрене и утврђене са следећим документима: 

1. Стратегија управљања отпада за период 2010-2019.годину, 
2. Претходна студија оправданости и Студија оправдности, на које је обезбеђена 

сагласност Државне ревизионе комисије за стручну контролу техничке 
документације. 

- План је урађен у складу са свим другим плановима и програмима које се односе на 
Регион, и то:  

o Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине, 
o Просторни планови Града Суботица и општина Региона, 
o План детаљне регулације комплекса регионалне депоније у Суботици.  

- Утицаји на животну средину који се може јавити при реализацији Плана су 
разматрани и представљени кроз: 

1. Стратешку процена утицаја Регионалног Просторног Плана Аутономне 
Покрајине Војводине на животну средину, 

2. Стратешку процену просторних планова јединица локалних самоуправа 
Региона, 

3. Стратешку процену утицаја на животну средину комплекса регионалне 
депоније у Суботици, 
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4. Студију о процени утицаја на животну средину комплекса регионалне 

депоније у Суботици, 
5. Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Бачкој 

Тополи, 
6. Студију о процени утицаја на животну средину трансфер станице у Кањижи, 
7. Студију о процену утицаја на животну средину трансфер станице у Сенти. 

- Регионални план је усаглашен са свим прописима и подзаконским актима Републике 
Србије и Директивама ЕУ. 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботица”, „Службеном листу општине Бачка Топола”, „Службеном листу општине Сента”,  
„Службеном листу општине Кањижа”, „Службеном листу општине Чока”, „Службеном 
листу општине Нови Кнежевац” и „Службеном листу општине Мали Иђош”. 
 

О б р а з л о ж е  њ е: 
 
„Регионала депонија” д.о.о. Суботица је на основу Споразума о сарадњи општина везано за 
формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом (закљученог између Града 
Суботице и општина Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош и Чока) и Измене и допуне 
Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим 
комуналним отпадом (потписаног од стране Града Суботица и општина Бачка Топола, 
Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац), надлежна за припрему Регионалног 
плана. 
 
Регионални план се израђује у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник 
РС”, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и Стратегијом управљања отпадом за период 2010– 
2019 године („Службени гласник РС”, број 29/2010). 
 
Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови 
Кнежевац чине регион за управљање отпадом и заједнички планирају управљање отпадом у 
циљу успостављања одрживог система управљања отпадом. 
 
Циљ израде Регионалног плана представља дефинисање циљева управљања отпадом на 
територији Града Суботицу и општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и 
Нови Кнежевац, за период од 10 године, то јест за период 2017-2027 године. 
 
Регионални план садржи следеће:  
 
1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада у Региону;  
2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у 
оквиру Региона;  
3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица 
локалне самоуправе;  
4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице 
локалне самоуправе;  
5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у Региону;  
6) програм сакупљања отпада из домаћинства;  
7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;  
8) програм сакупљања комерцијалног отпада;  
9) програм управљања индустријским отпадом;  
10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;  
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11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;  
12) програм развијања јавне свести о управљању отпадом;  
13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и 
одлагање отпада;  
14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са 
отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;  
15) мере санације неуређених депонија;  
16) надзор и праћење планираних активности и мера;  
17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;  
18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;  
19) рокове за извршење планираних мера и активности;  
20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом. 
 
Заједнички циљеви дефинисани Регионалним планом представљају развој одрживог система 
управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простора, те 
ће реализација Регионалног плана имати позитиван утицај на све сегменте животне средине. 
 
У оквиру планираног регионалног система за управљање отпадом најбитнији објекти 
система ће се налазити у склопу комплекса регионалне депоније, на парцели број 2635 КО 
Биково, за које је израђен План детаљне регулације са Стратешком проценом утицаја плана 
на животну средину. 
 
Такође, основну инфраструктуру за реализацију Регионалног плана чине трансфер станице 
са центрима за сакупљање отпада у Бачкој Тополи, Кањижи и Сенти, за које је израђена 
Студија о процени утицаја на животну средину. 
 
Узимајући у обзир напред наведено, као и критеријуме за одређивање могућих 
карактеристика значајних утицаја, утврђује се да за Регионални план не израђује стратешка 
процене утицаја на животну средину.  
 
Према члану 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, одлуку да се 
изради или не изради стратешка процена доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине и других заинтересованих органа и организација. 
 
На основу наведеног, донета је Одлука као у диспозтиву. 
                                                                                                            В.д. директор 
                              Андреа Кикић, с.р. 

____________________ . ____________________ 
249. 

 
“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
С У Б О Т И Ц А 
Број : ИВ-22/2016 
Датум: 28.12.2016. године 
 
                                       
На основу члана 224. Закона о привредним друштвима, члана 12. Закона о управљању 
отпадом, члана 24. Уговора о оснивању “Регионална депонија” д.о.о. Суботица и члана 6. 
Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим 



Број 25.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2017.                            Страна 17. 
комуналним отпадом, в.д. директор Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
чврстим комуналним отпадом ,,Регионална депонија” Суботица доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

за Град Суботицу и општине Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови 
Кнежевац 

 
 

Приступа се изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Суботицу и општине 
Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац за период 2017-2027 
године (у даљем тексту: Регионални план). 
 
Регионални план ће садржати: очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на 
територији Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош, Бачка Топола и 
Нови Кнежевац; очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или 
одложен у оквиру територије обухваћене Регионалним планом; очекиване врсте, количине и 
порекло отпада који ће се прихватати односно отпремати између Града Суботице и општина 
учесница Споразума; циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже 
отпада у области која је обухваћена Регионалним планом; као и друге податке, циљеве и 
мере од значаја за ефикасно управљање отпадом, које предвиђа Закон о управљању отпадом.  
 
Регионални план ће се након прибављања сагласности надлежног органа аутономне 
покрајине Војводине, упутити на усвајање Скупштинама Града Суботице и општина Бачка 
Топола, Мали Иђош, Сента, Чока, Кањижа и Нови Кнежевац. 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
Законом о управљању отпадом је утврђено да Скупштине две или више јединица локалне 
самоуправе на чијим територијама укупно живи најмање 250.000 становника доносе 
регионални план управљања отпадом, по прибављеној сагласности министарства, а за 
територију аутономне покрајине надлежног органа аутономне покрајине, којим се дефинишу 
заједнички циљеви у управљању отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом, за 
период од 10 година. 
 
У складу са чланом 6. Споразума о сарадњи општина везано за формирање региона за 
управљање чврстим комуналним отпадом активности на припреми Регионалног плана 
спроводи регионално предузеће надлежно за реализацију изградње регионалног система 
управљања отпадом основано од стране потписника Споразума. 
 
На скупштини града Суботица и скупштинама општина Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, 
Чока, Кањижа и Нови Кнежевац, одржаној 2007. године, је усвојен Регионални план 
управљања отпадом за период 2007-2017 године.  
 
Како 2017. године истиче период на који се односи претходно израђен Регионални план, 
приступа се изради Регионалног плана управљања отпадом за период 2017-2027 године. 
 
         В. д . д и р е к т о р  
              Кикић Андреа, с.р. 

 
____________________ . ____________________ 
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234. 
Kishegyes község Képviselő-testülete ügyrendjének 57. szakasza (Kihegyes Község 

Hivatalos Lapja, 20/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/2015 és 13/2016 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete káder- és adminisztratív kérdésekkel és munkaviszonyokkal 
foglalkozó bizottsága a 2017. augusztus 24-én tartott ülésén meghozta a következő 

 
ZÁRADÉKOT 

KISHEGYES KÖZSÉG SZERVEIBEN KINEVEZETT, TISZTSÉGBE HELYEZETT ÉS 
MEGVÁLASZTOTT SZEMÉLYEK JÖVEDELMÉNEK ELSZÁMOLÁSÁRA ÉS 

KIFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ KOEFFICIENSR ŐL SZÓLÓ, 2017.01.20-I, 06-3-1/2017-02 SZ. 
ZÁRADÉK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
I. 
 

Kishegyes község szerveiben kinevezett, tisztségbe helyezett és megválasztott személyek 
jövedelmének elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensről szóló, 2017.01.20-i, 06-3-
1/2017-02 sz. Záradék I. pontjának 1. bekezdésében található 5.,6. és 7. pont változik, és így 
hangzik:  

 
5. 24,00-a Képviselő-testület titkára részére, és 30%-kal növelendő, a rendelet 5. szakasza 2. 

bekezdése alapján 
6. 24,00-a községi közigazgatás vezetője részére, és 30%-kal növelendő, a rendelet 5. 

szakasza 2. bekezdése alapján 
7. 24,00-a községi ügyész részére, és 30%-kal növelendő, a rendelet 5. szakasza 2. bekezdése 

alapján. 
 
A 6. pont után egy új 7. pont adódik, amely így hangzik: 
 

“7. 24,00-a községi közigazgatás vezetőhelyettese részére, és 30%-kal növelendő, a rendelet 5. 
szakasza 2. bekezdése alapján. 
 
Az eddigi 7. pont a 8. pont lesz. “ 

II.  
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község         Szűgyi István, s.k. 
Képviselő-testület 
Káder- és adminisztratív kérdésekkel és a bizottság elnöke 
munkaviszonyokkal foglalkozó bizottság                                                                                       
Szám: 06-45-1/2017-02 
Kelt:2017.08.24-én 
Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
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235. 
 

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Kishegyes község Községi 
tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, 
Kishegyes község Községi tanácsa 2017. augusztus 31-én meghozza a következő   

 
SZABÁLYZATOT 

Kishegyes község általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való 
hozzájárulásáról szóló szabályzat módosításáról 

 
1. szakasz 

A jelen szabályzattal módosítjuk Kishegyes község általános- és középiskolás diákok 
útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzatot (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 24/2016-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/2016 és 24/2017 szám) 
(továbbiakban:szabályzat). 

2. szakasz 

A szabályzat 3. szakasza 3. bekezdése  után egy új 4. szakasz adódik, amely így hangzik: 
“Azon középiskola I. osztályába iratkozó diákok részére, akik az általános iskola 8. osztályát 4,50 
átlagosztályzat felett végezték, a hozzájárulás az útiköltség teljes összegének 40%-a, amennyiben 
eleget tesznek a jelen szabályzat 2. szakaszával meghatározott feltételeknek. 

A 4. és 5. bekezdés az 5. és 6. bekezdés lesz.” 
 

3. szakasz 

A szabályzat 5. szakasza 3. bekezdésében a “középiskolai” szó útán hozzáadódik a 
következő szöveg: “illetve az általános iskola 8. osztálya befejezéséről szóló bizonyítványt.” 

 

4. szakasz 

A szabályzat 8. szakaszának 1. bekezdésében a táblázat után egy új 2. szakasz adódik, 
amely így hangzik: 

“Azon kishegyes községi lakhellyel rendelkező középiskolások, akik olyan szomszédos 
vagy egyéb községben lévő iskolába utaznak naponta Kishegyes község területéről, amely 
útszakasza nincs feltüntetve a jelen szakasz táblázatában, a havi jegy fénymásolata alapján nyernek 
jogosultságot a hozzájárulásra, a szabályzattal összhangban. 

A 2.,3.,4. és 5. bekezdés a 3.,4.,5. és 6. bekezdés lesz.   
 

5. szakasz 

A szabályzat 9. szakasza 2. bekezdésének 3) pontja változik, és így hangzik: 

“3. A szociális segélyre való jogosultságról szóló bizonylat.” 

6. szakasz 

A szabályzat 10. szakasza 2. bekezdésének 3) pontja változik, és így hangzik: 
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“3. A szociális segélyre való jogosultságról szóló bizonylat.” 

7. szakasz 

 A jelen szabályzat meghozatala napján lép érvénybe, és meg kell jelentetni Kishegyes Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                           Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-1/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

____________________ . ____________________ 
236. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 06-46-2/2017-01 
Kelt:2017.08.31-én 
Kishegyes                                                                                       
 
Az állami szervekben és a közszolgálatokban lévő fizetésekről szóló törvény 9. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 
99/2014 és 21/2016), az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól 
szóló törvény 4. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016 sz.) és az állami szervekben 
kinevezett, tisztségbe helyezett személyek és alkalmazottak jövedelmének elszámolására és 
kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló rendelet 4. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
44/2008 és 2/2012 sz.) és 2017.08.24-i, 06-45-1/2017-02 sz. Kishegyes község szerveiben 
kinevezett, tisztségbe helyezett és megválasztott személyek jövedelmének elszámolására és 
kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló záradék módosításáról szóló záradék 7. pontja alapján, 
a Községi tanács elnöke meghozza a  

VÉGZÉST 
 
Kovács Dobó Lea tisztségbe helyezett személy, szabadkai okleveles jogász, mint a községi 
közigazgatás megbízott vezetőhelyettese, jövedelmének kifizetésére szolgáló koefficiens 24,00, 
amely 30%-kal növelendő a funkció szerint, amely a tisztségbe helyezett személyre előlátott, 
2017.08.18-tól. 

Indoklás 
 

A koefficiens magasságát az állami szervekben és a közszolgálatokban lévő fizetésekről szóló 
törvény 9. szakasza alapján kell meghatározni. 
Az állami szervekben kinevezett, tisztségbe helyezett személyek és alkalmazottak jövedelmének 
elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló rendelet alapján kell meghatározni a 
jövedelmek elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensek magasságát és az emelés alapját. 
Kishegyes község szerveiben kinevezett, tisztségbe helyezett és megválasztott személyek 
jövedelmének elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló záradék alapján, 
amelyet Kishegyes KKT káder- és adminisztartív kérdésekkel és munkaviszonyokkal foglalkozó 
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bizottsága hozott meg, kell meghatározni a jövedelmek elszámolására és kifizetésére szolgáló 
koefficienset, a kormányrendelettel összhangban. 
JOGORVOSLAT : Az alkalamzott fellebbezhet a jelen végzés ellen Kishegyes község fellebviteli 
bizottságánál, az átvételtől számított 8 napon belül. 
Kézbesíteni: Marko Lazi ć, s. k. 
 KT elnöke 

1. A nevezett személynek                                                  
2. Könyvelőségnek                                         
3. Személyi irattárba 
4. Levéltárnak 

 
____________________ . ____________________ 

237. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 sz.) és Kishegyes község szociális védelméről szóló határozat 63. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a  
 

VÉGZÉST 
EGYSZERI PÉNZJUTALOM ODAÍTÉLÉSÉR ŐL ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA 

KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN 
 

1. szakasz 

 Az első osztályos diákok egyszeri pénzjutalomra jogosultak, 3000 dinár összegben, a 
Kishegyes község területén lévő általános iskolák által kézbesített és hitelesített lista alapján. 
 

2. szakasz 

 A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke. 
 

3. szakasz 

 
 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                           Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-3/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 
 

____________________ . ____________________ 
238. 
 Kishegyes község Községi tanácsa az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. 
szakasza (JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 sz., SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010, 
18/2016 sz.) és a lakossági kérelmek megoldásának  eljárásáról  és módjáról,  a kóborállatok 
harapása során keletkezett károk megtérítésével kapcsolatosan, valamint a kártérítés magasságának 



22.oldal                2017.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja  25. szám 

 

meghatározásáról szóló szabályzat 6. szakasza 1. pontja és 8. szakasza 1. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 27/2016, 7/2017, 12/2017 szám) alapján, 2017. augusztus 31-én 
meghozza a következő 

VÉGZÉST 
 
Elfogadjuk a belgrádi Bojana Obradović-Savić, Rakovica, Vidikovački venac 83/105, PETSZ: 
1606977885018, megalapozott kérelmét, és peren kívüli megegyezés megkötését javasoljuk  a 
sértett személlyel, 35.000,000 dinár összegű kártérítésről. 

 
Indoklás 

 
2017. augusztus 4-én a szeghegyi vasútállomáson megtámadta egy 70 cm magasságú, 

agresszív, erős, felnőtt farkaskutya, amely egy ketrecben volt, és nem a vasútállomáshoz tartozik. 
Férjéért jött a vasútállomásra, aki a 18.00 órakor induló vonattal érkezett, és amely kb. 44 percet 
késett. Kiszállt a wc-nél parkoló autóból, ekkor a kutya elkezdett ugatni, majd nem sokkal később 
rátámadt és sérüléseket okozott rajta. A kutya agresszív volt. Az államáson lévő utasok 
félelmükben az ügyintézőhöz menekültek, aki szintén félt, és azt mondta, nem kísérheti ki őket az 
autóhoz. Nem lépett kapcsolatba az utasokkal, mert félt visszamenni, de azt gondolja, hogy a 
vonatvezető látta az esetet. Sérülés leírása: A bal felső lábszár külső részén egy kb. 8 cm hosszú 4 
mm szélességű karcolás van, amely vérzett, de egy nappal később a nagy fájdalom mellett még 
zúzódások és véraláfutások is megjelentek. Emellett nagy stressz és sokk érte. 

 
Bizonyítékként a következőket csatolta: 
 
1. 2017.08.07-i kérelem 
2. A kommunális felügyelő 2017.08.07-i, 355-105/2017-05 számú, kutyaharapásról szóló 

bizonylat 
3. Dr. Márton Sándor Egészségház 2017.08.04-i jelentése 
4. Az EUROVET 2008 DOO PVS állatorvosának 2017.08.07-i, 9/2017 számú bizonylata 
5. Belügyminisztérium-szabadkai rendőrhivatal-kishegyesi rendőrállomás 2017.08.04-i, 

230-28653/17 sz. bizonylata 
6. Személyi igazolvány 
7. Aláírott Űrlap-1 Kijelentés 
8. Fénymásolat mint a kutyaharapásról szóló bizonyíték 

 
A bizottság a kérelem megvitatását követően megállapította, hogy a kérelem időben érkezett és 
megalapozott, és javasolja a sértett kérelmének elfogadását, mint megalapozott, és peren kívüli 
megegyezés megkötését azon személlyel, 35.000,00 dinár összegben, mivel könnyű testi sérülésről 
van szó. 
A szabályzat 8. szakasza előlátja, hogy a kérelem megalapozottsága esetén, a bizottság a 
következő kritériumok szerint javasolhat összeget az elszenvedett testi fájdalomért és félelemért, 
amely a következők miatt keletkezett: 

1. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység 
csökkenése nagykorú személyeknél- 35.000,00 dinár 

2. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység 
csökkenése kiskorú személyeknél- 60.000,00 dinár 

3. súlyos testi sérülés következménye, amely az általános élettevékenység csökkenését idézte 
elő-100.000,00 dinár. 
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A fent említettek alapján döntöttünk úgy, mint a rendelkező részben. 
 
JOGORVOSLAT: A jelen záradék ellen fellebbezhető az illetékes bíróságnál. 
 
A következőknek kézbesíteni: 
1. Bojana Obradović-Savić, Belgrád 

Rakovica, Vidikovački venac 83/105 
2. Levéltár 

 
      Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
      Kishegyes község 
      Községi tanács                                                                                Marko Lazi ć, s. k. 
      Szám: 06-46-4/2017-01                                                                           KT elnöke                
      Kelt: 2017.08.31-én 
      Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
239. 
 
 Kishegyes község Községi tanácsa az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. 
szakasza (JSZK Hivatalos Lapja, 33/97 és 31/2001 sz., SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010, 
18/2016 sz.) és a lakossági kérelmek megoldásának  eljárásáról  és módjáról,  a kóborállatok 
harapása során keletkezett károk megtérítésével kapcsolatosan, valamint a kártérítés magasságának 
meghatározásáról szóló szabályzat 6. szakasza 1. pontja és 8. szakasza 1. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 27/2016, 7/2017, 12/2017 szám) alapján, 2017. augusztus 31-én 
meghozza a következő 

VÉGZÉST 
 

Elfogadjuk a szeghegyi Dragana Ponorac, Đuro Strugar 17., PETSZ: 1206968108531, 
megalapozott kérelmét, és peren kívüli megegyezés megkötését javasoljuk  a sértett személlyel, 
35.000,000 dinár összegű kártérítésről. 

Indoklás 
 

2017. augusztus 12-ről 2017.08.13-ra kb. 0:30-kor Szeghegyen, saját udvarában 
megtámadta egy sárga kutya, melynek gazdája ismjeretlen. Néhány kutya volt az udvarában, ezek 
közül egy ott maradt, és megharapta. Sérülés leírása: A jobb alsó lábszáron egy kb. 1 cm és egy 0,5 
cm hosszúságú seb látszik. 

 
Bizonyítékként a következőket csatolta: 
 
1. 2017.08.23-i kérelem 
2. A kommunális felügyelő 2017.08.23-i, 355-110/2017-05 számú, kutyaharapásról szóló 

bizonylat 
3. Dr. Márton Sándor Egészségház 2017.08.14-i jelentése, és a szabadkai általános kórház 

szakorvosának, fertőző betegségek osztálya, 2017.08.16-i, 1623 prot. sz. jelentése 
4. Az EUROVET 2008 DOO PVS állatorvosának 2017.08.15-i, 11/2017 számú bizonylata 
5. Belügyminisztérium-szabadkai rendőrhivatal-kishegyesi rendőrállomás 2017.08.23-i, 

230-31043/17 sz. bizonylata 
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6. Személyi igazolvány 
7. Aláírott Űrlap-1 Kijelentés 

 
A bizottság a kérelem megvitatását követően megállapította, hogy a kérelem időben érkezett és 
megalapozott, és javasolja a sértett kérelmének elfogadását, mint megalapozott, és peren kívüli 
megegyezés megkötését azon személlyel, 35.000,00 dinár összegben, mivel könnyű testi sérülésről 
van szó. 
A szabályzat 8. szakasza előlátja, hogy a kérelem megalapozottsága esetén, a bizottság a 
következő kritériumok szerint javasolhat összeget az elszenvedett testi fájdalomért és félelemért, 
amely a következők miatt keletkezett: 

4. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység 
csökkenése nagykorú személyeknél- 35.000,00 dinár 

5. könnyű testi sérülés következménye, és nem lépett fel az általános élettevékenység 
csökkenése kiskorú személyeknél- 60.000,00 dinár 

6. súlyos testi sérülés következménye, amely az általános élettevékenység csökkenését idézte 
elő-100.000,00 dinár. 

 
A fent említettek alapján döntöttünk úgy, mint a rendelkező részben. 
 
JOGORVOSLAT: A jelen záradék ellen fellebbezhető az illetékes bíróságnál. 
 
A következőknek kézbesíteni: 
3. Dragana Ponorac, Szeghegy 

Đuro Strugar 17. 
4. Levéltár 

 
      Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
      Kishegyes község 
      Községi tanács                                                                                Marko Lazi ć, s. k. 
      Szám: 06-46-5/2017-01                                                                           KT elnöke                
      Kelt: 2017.08.31-én 
      Kishegyes 

____________________ . ____________________ 
240. 
 Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 9. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, és az 
egészségvédelemről szóló törvény 13. szakaszával (SZK Hivatalos Közlönye, 107/05, 72/09-egyéb 
törvény, 88/10, 99/10, 57/11 és 119/12 sz.) és a páciensek jogairól szóló törvény 42. szakaszával 
kapcsolatosan (SZK Hivatalos Közlönye, 45/13 sz.), Kishegyes község Községi tanácsa a 2017. 
augusztus 31-én megtartott ülésén meghozza a következő 
 

VÉGZÉST  
KISHEGYES KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA MEGALAKÍTÁSÁR ÓL 

 
1. szakasz 

Megalakítjuk Kishegyes község egészségügyi tanácsát mint Kishegyes község Községi 
tanácsa külön munkatestületét. 
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2. szakasz 

Az egészségügyi tanács a következő összetételben alakul meg: 
- Lukács Klára, a helyi önkormányzat soraiból-elnök 
- Szitás Angéla, a helyi önkormányzat soraiból-elnökhelyettes 
- Zdenka Vujović Stevović, a helyi egészségügyi intézmény részéről 
- Bojana Pejović, a helyi egészségügyi intézmény részéről 
- Hallgató Tünde, egészségügyi intézmény részéről 
- Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó, SZK soraiból 
- Radivoj Kosović, Köztársasági Egészségbiztosítási Alap, Észak-bácskai körzet illetve 

Kishegyes község kirendeltsége részéről  
 

3. szakasz 

 A tanács feladatai a következők: 
1. követi és irányítja a helyi önkormányzat által alapított elsődleges egészségvédelmi 

intézmény munkáját; 
2. intézkedéseket tesz a páciensek jogvédelme terén, mégpedig: 

- megvitatja a páciensek jogai megsértéséről szóló kifogásokat, a kézbesített és begyűjtött 
bizonyítékok és megállapított tények alapján; 

- a megállapított tényekről értesíti a kifogás benyújtóját és az egészségügyi intézmény 
igazgatóját, illetve azon magánpraxis alapítóját, amelyre a kifogás vonatkozik, és 
megfelelő javaslatokat ad; 

- megvitatja a páciensek tanácsadójának jelentéseit, követi a páciensek jogainak 
megvalósítását, és a páciensek jogainak védelmére és népszerűsítésére szolgáló  
intézkedéseket javasol; 

- évi munka- és a páciensek jogvédelmére vonatkozó intézkedésekről szóló jelentést nyújt 
be a községi tanácsnak és az egészségügyi ügyletekért felelős minisztériumnak, de 
tájékoztatás és szükséges együttműködés megvalósítása értekében a jelentést kézbesíti a 
polgári jogvédőnek is. 

3. ösztönzi  a község területén lévő egészségügyi intézmények együttműködését, és a 
részlegek közötti együttműködést; 

4. követi a lakosság egészségügyi állapotát, és meghozza a község közegészségügyi 
startégiáját; 

5. előmozdítja az egészségügy területén működő köztársasági és regionális intézményekkel, 
intézményekkel és szervezetekkel történő kapcsolatokat; 

6. egyéb tevékenységeket is tesz az egészségvédelmi rendszer és a lakosság egészségi 
állapota előmozdításának érdekében, az egészségügyi tanács ügyrendjével összhangban. 
 

4. szakasz 
 
Az egészségügyi tanács ügyleteit és feladatait Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 
rendeleteivel és az egészséügyi tanács ügyrendjének rendeleteivel összhangban és azokkal 
meghatározott módon végzi. 
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5. szakasz 
 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
      Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
      Kishegyes község 
      Községi tanács                                                                                Marko Lazi ć, s. k. 
      Szám: 06-46-6/2017-01                                                                           KT elnöke                
      Kelt: 2017.08.31-én 
      Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
241. 

 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk a sport területű projektek eszközelosztására szolgáló bizottság javaslatát, és a 
következő pénzeszköz kifizetését hagyjuk jóvá: 

 
- Karate klub Njegoš Szeghegy- 9.500 dinár a jagodinai nyári továbbképzésen való 

részvétel projektre 
2. szakasz 

 

A költségvetés végrehajtásának megbízója Kishegyes községi elnöke. 
 

3. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
A záradékot a következőknek kézbesíteni: 

- Karate klub Njegoš Szeghegy, Szeghegy, Đuro Đaković 26. 
- Kishegyes község Községi köziagzgatása 
- Sport területű projektek eszközelosztására szolgáló bizottság 
- Levéltár 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-7/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

 
____________________ . ____________________ 

242. 
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Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 
1. szakasz 

Elfogadjuk a Komunal KV Kishegyes 2017.08.14-i javaslát, a vízellátás pozitívan 
megkülönböztető ármagasságáról Kishegyes község területén a szociális segélyben részesülők és 
beteg személyek számára. 

2. szakasz 
 

A fent említett felhasználók részére a vízellátás 22,00 dinárt tesz ki köbméterenként. 
 

3. szakasz 
 
A fent említett kategóriák a következő feltételek mellett valósítják meg a vízellátás olcsóbb árát: 
 

1. A szociális segélyben részesülőknek 
 
- Szerepelniük kell a szociális központ listáján 

2. A beteg személyeknek vagy akik dialízisre járnak 
 
-a szakorvos vízellátás felahasználó betegségéről szóló, hitelesített orvosi lelete 
  

4. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-8/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

 
____________________ . ____________________ 

243. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 
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Elfogadjuk a Komunal KV Kishegyes 2017.08.14-i javaslát, a vízellátás negatív megkülönböztető 
ármagasságáról Kishegyes község területén azon háztartások részére, akik az írásos figyelmeztetés 
ellenére is elutasítják a vízóra beszerelését.  

2. szakasz 

 

A fent említett kategória részére a vízellátás 4.400 dinárt tesz ki, azaz 100 köbmétert havi szinten.  
 

3. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-9/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

____________________ . ____________________ 
244. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elutasítjuk Miodrag Krivokapić 2017.07.14-i kérelmét, melléképület felújítására szolgáló 
pénzeszköz odaítélésére .  

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-10/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

____________________ . ____________________ 
245. 

 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
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ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Tóth Zoltán 2017.08.22-i kérelmét, és jóváhagyunk 50.000,00 dinár összegű egyszeri 
segélyt, amelyet építési anyag vásárlásáról szóló számlával igazolnia. 
 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-11/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

____________________ . ____________________ 
246. 

 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elutasítjuk a Kviki market 2017.08.08-i fellebbezését, a helyi kommunális illeték 
meghatározásáról szóló végzés ellen. 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-12/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 
 

 
____________________ . ____________________ 

247. 
 
Kishegyes község Községi tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
16/2008 szám) alapján, a Községi tanács 2017. augusztus 31-én meghozza a következő 
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ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elutasítjuk az Auto M Kft. ügynökség 2017.08.24-i alaptalan kérelmét. 
 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-46-13/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.31-én 

____________________ . ____________________ 
 

248. 
 

“REGIONALNA DEPONIJA” DOO Subotica 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
SZABADKA 
Szám: IV-06/2017 
Kelt: 2017.09.01. 
 
A környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérésről szóló Törvény 9. szakaszának 
3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/04, 88/2010-es számai), illetve Községek 
közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló együttműködési 
egyezmény 6. szakaszának (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes 
és Csóka község között köttetett meg) és a Községek közötti szilárd kommunális 
hulladékgazdálkodási régiók megalakításáról szóló együttműködési egyezménynek változtatásai és 
kiegészítései (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és 
Törökkanizsa község között köttetett meg) alapján, a Regionális Hulladéktároló korlátolt 
felelősségű társaság Szabadka (a továbbiakban Regionális Hulladéktároló kft Szabadka) megbízott 
igazgatója, 2017.09.01-én,  meghozza a következő 
 

D Ö N T É S T  
a 2017-2027-es időszakra, Szabadka városra, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa 

és Törökkanizsa községekre vonatkozó  
Regionális Hulladékgazdálkodási Tervre vonatkozó 

 Stratégiai környezeti hatásvizsgálat nem kidolgozásától  
 

1. szakasz 
 
A 2017-2027-es időszakra, Szabadka városra, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa 
és Törökkanizsa községekre vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: 
Regionális Terv) Stratégiai környezeti hatásvizsgálatának kidolgozása nem valósul meg, amely 
Regionális Terv a 2016.12.28-i keltezésű, IV-22/2016 számú „Döntés a Szabadka városra és 
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Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa, Törökkanizsa községekre vonatkozó 
hulladékgazdálkodási Regionális Tervének kidolgozásáról” című dokumentum alapján kerül 
kidolgozásra, amely döntés ezen dokumentum szerves részét képezi. 
 

2. szakasz 
 
A Regionális Tervre vonatkozó stratégiai környezeti hatásvizsgálatnak kidolgozásától való elállás 
„A környezetre kiható számottevő hatások lehetséges kritériumainak megállapítása” című 
dokumentum alapján történt meg, amely dokumentum szerves része ezen döntésnek, amely 
alapján: 

- A Regionális Terv által meghatározott célok és tevékenységek a fenntartható 
hulladékgazdálkodási rendszert képviselik a környezet szennyezettségi szintjének és a terep 
leépülési mértékének csökkentése érdekében, ezért, a Regionális Terv megvalósítása 
jótékony hatással lesz a környezet minden szegmensére. 

- A Regionális Terv által meghatározott intézkedések és tevékenységek olyan 
intézkedéseknek a lebonyolítását jelenti, amelyeket előzőleg a következő dokumentumok 
fontoltak és állapítottak meg: 

o A 2010-2019-es időszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási stratégia, 
o Az elsődleges Megvalósíthatósági Tanulmány és a Megvalósíthatósági Tanulmány, 

amelyeket a műszaki tervdokumentumok szakmai ellenőrzéséért felelős 
Köztársasági Revizori Bizottság is jóváhagyott. 

- A Terv a Régiót érintő minden más tervekkel és programokkal összhangban került 
kidolgozásra, amelyek:  

o Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezési Terve, 
o Szabadka Város és a Régióba tartozó községek területrendezési tervei, 
o A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó komplexum részletes rendezési terve. 

- A Terv megvalósítása során esetlegesen jelentkező környezeti hatások a következő 
dokumentumokon keresztül kerültek megvitatásra és bemutatásra: 

o Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezési Tervének környezetre 
gyakorolt hatásának stratégiai felmérése, 

o A Régió önkormányzatai területrendezési terveinek stratégiai vizsgálata, 
o A szabadkai Regionális Hulladéklerakó komplexum Környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérése, 
o A szabadkai Regionális Hulladéklerakó komplexumra vonatkozó környezetvédelmi 

hatástanulmány, 
o A topolyai átrakóállomásra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány, 
o A magyarkanizsai átrakóállomásra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány, 
o A zentai átrakóállomásra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány. 

- A Regionális Terv összhangban áll a Szerb Köztársaság és az EU Irányelveinek összes 
előírásával és rendelkezéseivel. 

 
3. szakasz 

 
Ezen döntés Szabadka város Hivatalos Lapjában, Topolya község Hivatalos Lapjában, Zenta 
község Hivatalos Lapjában, Magyarkanizsa község Hivatalos Lapjában, Csóka község Hivatalos 
Lapjában, Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában és Kishegyes község Hivatalos Lapjában való 
megjelenés utáni nyolcadik napon lép érvénybe. 
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I n d o k o l á s: 
 
A Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló 
együttműködési egyezmény (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes 
és Csóka község között köttetett meg)  és a Községek közötti szilárd kommunális 
hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló együttműködési egyezmény változtatásai és 
kiegészítései (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és 
Törökkanizsa község között köttetett meg) alapján a Regionális Terv kidolgozásában a Regionális 
Hulladéktároló kft. Szabadka az illetékes. 
 
A Regionális Terv kidolgozása a Hulladékgazdálkodási Törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 14/2016-os számai) és a 2010-2019-es időszakra vonatkozó 
Hulladékgazdálkodási Stratégiával (az SZK Hivatalos Közlönyének 29/2010-es száma) áll 
összhangban.  
 
A hulladékgazdálkodási régiót Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa 
és Törökkanizsa községek képezik, melyek a fentartható hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása 
érdekében közösen tervezik a hulladékgazdálkodást. 
 
A Regionális Terv kidolgozásának célja, hogy egy tízéves időszakra, azaz a 2017-2027-es 
időszakra határozza meg a hulladékkezelési célokat Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, 
Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek területein: 
 
A Regionális Terv a következőket tartalmazza: 
 
1.)   a Régióban várható hulladék fajtáját, mennyiségét és származási helyét; 
2.) a Régióban felhasználásra és lerakásra kerülő hulladék fajtáját, mennyiségét és származását; 
3.) más önkormányzatokból befogadásra kerülő hulladék fajtáját, mennyiségét és származási 
helyét; 
4.) a más önkormányzatokba elszállításra kerülő hulladék fajtáját, mennyiségét és származási 
helyét; 
5.) a hulladék újbóli felhasználását és újra hasznosítását illető célokat a Régióban; 
6.) a háztartásokból történő hulladékgyűjtési programot; 
7.) a háztartásokból történő veszélyes hulladékgyűjtési programot; 
8.) az értékesíthető hulladék gyűjtésének programját; 
9.) az ipari hulladékkal történő gazdálkodás programját; 
10.) a kommunális hulladék újra felhasználását és újra hasznosítását illető javaslatokat; 
11.) a kommunális hulladékba kerülő szerves hulladék és a csomagolóanyag-mennyiség 
csökkentésére vonatkozó programot; 
12.) a hulladékgazdálkodás fontosságára vonatkozó közgondolkodás módosítását célzó programot; 
13.) a hulladékgyűjtő és kezelő, illetve újból felhasználó berendezések, és tároló telephelyek 
pontos helyét; 
14.) a Terv által nem felölelt típusú hulladékfajták mozgását illető óvintézkedéseket, illetve a 
rendkívüli helyzetekben keletkező hulladék kezelését illető óvintézkedéseket; 
15.) a rendezetlen szemétlerakók rendezési intézkedéseit; 
16.) a tervezett tevékenységek és intézkedések felügyeletét és követését; 
17.) a tervezett tevékenységek költségbecslését és azoknak becsült költségforrásait; 
18.) két vagy több helyi önkormányzati egység közötti együttműködés lehetőségeit; 
19.) a tervezett intézkedések és aktivitások véghezvitelének határidőit; 
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20.) a hatékony hulladékgazdálkodáshoz szükséges egyéb adatot, célt és intézkedést. 
 
A Regionális Terv által meghatározott közös célok egy fenntartható hulladékgazdálkodási 
rendszert képviselnek annak érdekében, hogy a környezetszennyezés és a terepek leépülésének 
mértéke csökkenjen, ezért, a Regionális Terv megvalósítása jótékony hatással lesz az élettér 
minden szegmensére. 
 
A tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszeren belül, a rendszer legfontosabb objektuma a 
regionális hulladéklerakó komplexumán belül található majd, a 2635-os parcellaszámon Békova 
kataszteri községben, amely kapcsán egy Részletes Rendezési Terv lett meghozva, a Terv 
Környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérésével egyetemben. 
 
Ugyanúgy, a Regionális Terv megvalósításához szükséges alapinfrastruktúrát képezik még a 
topolyai, magyarkanizsai, zentai átrakóállomásokként is működő hulladékgyűjtő központok, 
amelyekre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat készült. 
 
Figyelembe véve a fent felsoroltokat, s a jelentős hatások lehetséges tulajdonságainak 
meghatározásához szükséges kritériumokat, megállapításra kerül, hogy a Regionális Terv mellé 
nem kerül kidolgozásra a Stratégiai környezeti hatásvizsgálat. 
 
A környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérésről szóló Törvény 9. szakaszának 
értelmében a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozásáról vagy nem kidolgozásáról szóló 
döntést a terv és a program kidolgozásáért felelős szerv hozza meg, a környezetvédelemért 
illetékes és más érdekelt szervek és szervezetek által kiadott előzőleg megszerzett véleményt 
követően.  
 
A felsoroltak alapján Döntés született a fentiekben feltüntetett módon. 
 
                                                                                                                   Megbízott igazgató 

Kiki ć Andrea, s.k. 
 

____________________ . ____________________ 
 
249. 
 
 

“REGIONALNA DEPONIJA” DOO Subotica 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
S Z A B A D K A  
Szám : IV-22/2016 
Kelt:  2016.12.28.  
 
 
 
A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakaszának, a Hulladékgazdálkodásról szóló 
Törvény 12. szakaszának, a Regionális Hulladéktároló kft. alapításáról szóló Egyezmény 24. 
szakaszának, illetve Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió 
megalakításáról szóló együttműködési egyezmény 6. szakaszának értelmében, a Regionális 
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Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság Szabadka megbízott igazgatója meghozza a 
következő 
 
 

DÖNTÉST  
a Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek 

 REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁ SÁRÓL  
 
 
Indítványozzuk a 2017-2027-es időszakra Szabadka városra, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa községekre vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási terv 
kidolgozását (a továbbiakban: Regionális Terv). 
 

A Regionális Terv a következőket tartalmazza majd: a Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, 
Csóka, Kishegyes, Topolya és Törökkanizsa községek területéről begyűjtött hulladék teljes 
mennyiségének várható fajtáját, mennyiségét és származási helyét; a Regionális Terv által felölelt 
területeken felhasználásra, valamint lerakásra kerülő hulladék várható fajtáját, mennyiségét és 
származását; a Szabadka város és az Egyezmény partnerközségei között elszállításra kerülő 
hulladék fajtáját, mennyiségét és származását; azon célokat, amelyeket a Regionális Terv által 
felölelt területeken a hulladék újbóli felhasználása és újra hasznosítása érdekében meg kell 
valósítani; valamint, a Törvény által előírt egyéb olyan adatot, célt és eljárást, amelyek a hatékony 
hulladékgazdálkodásra vonatkoznak. 

 

A Vajdasági Autonóm Tartomány illetékes szervének jóváhagyását követően, további jóváhagyás 
céljával, a Regionális Terv előterjesztésre kerül Szabadka város, Topolya község, Kishegyes, 
Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa képviselő-testületei felé. 

 
I n d o k o l á s: 

 
A Hulladékgazdálkodásról szóló Törvény meghatározza, hogy két vagy több önkormányzat 
területén, amelyen összesen legalább 250.000 lakos él, az önkormányzatok képviselő-testületei 
regionális hulladékgazdálkodási tervet kell, hogy hozzanak minisztériumi jóváhagyást követően, 
illetve Vajdaság Autonóm Tartomány esetében a Tartomány illetékes szervének jóváhagyását 
követően, mely Tervvel, a Hulladékgazdálkodási Stratégiával összhangban, meghatározzák a 
közös célokat a soron következő tízéves időtartamra. 
 
A Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló 
együttműködési egyezmény 6. szakaszának értelmében a Regionális Terv kidolgozására vonatkozó 
tevékenységeket, azon az Egyezmény aláírói által alapított regionális vállalat bonyolítja le, amely a 
regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséért is felelős. 
A 2007-ben, Szabadka város, illetve Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és 
Törökkanizsa község képviselő-testületi ülésein, a képviselő-testületek elfogadták a 2007-2017-es 
időszakra vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási Tervet. 
 



25.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2017.év 35.oldal 

 

Mivel a 2017-es évben lejár az előző Regionális Terv időtartama, indítványozzuk a 2017-2027-es 
időtartamra vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozását. 
 
 

         Megbízott igazgató 
 

     Kikić Andrea, s.k. 
 

____________________ . ____________________ 
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234. 
Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Skupštine opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 

Mali Iđoš“, broj 20/2008 – prečišćen tekst, 8/2015 i 13/2016), Komisija za kadrovska i 
administrativna pitanja i radne odnose SO Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana 24.08.2017. 
godine, donosi sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
o izmjeni Zaklju čka o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih, postavljenih i 

izabranih lica u organima opštine Mali Iđoš 
broj: 06-3-1/2017-02 od 20.01.2017. godine 

 
I 
 

 U tačci I Zaključka o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih, postavljenih i 
izabranih lica u organima opštine Mali Iđoš broj: 06-3-1/2017-02 od 20.01.2017. godine u stavu 1. 
tačke 5., 6. i 7. se mjenjaju i glase: 
 

„5.  24,00 – za sekretara SO i uvijećava se, po osnovu člana 5. stava 2. Uredbe sa 30% 
6.  24,00 – za načelnika opštinske uprave i uvijećava se, po osnovu člana 5. stava 2. 

Uredbe sa 30% 
7.  24,00 – za opštinskog pravobranioca i uvijećava se, po osnovu člana 5. Stava 2. 

Uredbe sa 30%.“ 
 

Posle tačke 6. dodaje se nova tačka 7. koja glasi:  
 

„7. 24,00 – za zamjenika načelnika opštinske uprave i uvijećava se, po osnovu   
člana 5. stava 2. Uredbe sa 30%. 

 
Dosadašnja tačka 7. postaje tačka 8.“ 

 
II 
 

 Ovaj Zaključak se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš 
Skupština opštine                                                                         Predsjednik  komisije 
Komisija za kadrovska i administrativna                                       Siđi Iđštvan, s.r. 
pitanja i radne odnose 
Broj: 06-45-1/2017-02 
Dana: 24.08.2017. 
Mali I đoš 

 
____________________ . ____________________ 
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235. 
                                                                                                        
Na osnovu člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 

13/2008 – prečišćeni tekst i 07/2010) i člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008) Оpštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine,  
donosi sljedeći 

 
PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim 
troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola 

 
 

Član 1. 
 

 Ovim  Pravilnikom  se vrše izmjene i dopune Pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik) o 
participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i 
srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 24/2016-prečišćeni tekst, 27/2016 i 24/2017). 
 

Član 2. 
 
 U članu 3.posle stava 3. Pravilnika dodaje se novi stav 4. koji glasi: 

„Učenicima koji se upisuju u I razred srednje škole koji su 8. razred osnovne škole završili 
sa prosjekom iznad 4,50 određuje se participacija u visini od 40% od ukupne vrijednosti putnog 
troška, ukoliko ispunjavaju sve uslove utvrđene članom 2. ovog Pravilnika. 

Stav 4. i 5. postaje stav 5. i 6.“  
 

Član 3. 
 

 U članu 5. U stavu 3. Pravilnika posle riječi „srednje škole“ dodaje se tekst  „odnosno 
svedočanstvo o završenom 8. razredu osnovne škole.“ 
 

Član 4. 
 

U članu 8. u stavu 1. Pravilnika  iza tabele dodaje se novi stav 2. koji glasi:   
„Učenici srednjih škola, sa prebivalištem na teritoriji  opštine Mali Iđoš koji svakodnevno 

putuju  od kuće  do škole sa teritorije opštine Mali Iđoš u susjedne ili druge opštine gde pohađaju 
nastavu  na  relacijama  koja  nisu navedena u tabeli ovog člana,  ostvaruju pravo na participaciju 
putnih troškova na osnovu dostavljene fotokopije mjesečne pretplatne karte u skladu sa 
Pravilnikom. 

Stav 2., 3., 4. i 5. postaje stav 3., 4., 5. i 6.“ 
 

Član 5. 
 
U članu 9. stava 2. tačka 3) Pravilnika se mjenja i glasi:  
„ 3. Uvjerenje o priznatom pravu na novčanu socijalnu pomoć“. 
 

Član 6. 
 

 U članu 10. stava 2. u tačka 3) Pravilnika se mjenja i glasi: 
 „ 3. Uvjerenje o priznatom pravu na novčanu socijalnu pomoć“. 
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      Član 7. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine 
Mali Iđoš.“ 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                         Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-1/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 
 

____________________ . ____________________ 
236. 
 
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
OPŠTINA MALI I ĐOŠ 
OPŠTINSKO VIJEĆE 
Broj: 06-46-2/2017-01                                                                                       
Dana: 31.08.2017. 
M a l i   I đ o š 
 
Na osnovu člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama(„Sl.glasnik RS“, br. 
34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016), 
na osnovu člana 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave(„Sl.Glasnik RS“, br. 21/2016) i na osnovu člana  4. Uredbe o koeficijentima za 
obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima 
(„Sl.Glasnik RS“, br. 44/2008 i 2/2012) i tačke 7. Zaključka o izmjeni Zaključka o koeficijentima 
za obračun i isplatu plata imenovanih, postavljenih i izabranih lica u organima opštine Mali Iđoš 
br: 06-45-1/2017-02 od 24.08.2017. godine, Predsjednik   Opštinskog vijeća donosi 
 

RJEŠENJE 
 

Postavljenom licu Lei Kovač Dobo, dipl. pravniku iz Subotice na funkciji vršioca dužnosti 
Zamjenika načelnika opštinske uprave određuje se koeficijent za isplatu plate u visini od 24,00 
koja se uvjećava od 30% po osnovu funkciji koje je predviđeno za postavljeno lice počev od 
18.08.2017. godine.  
 

Obrazloženje 
 

Na osnovu člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama određuje se visina 
koeficijenta. 
Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u 
državnim organima se određuje visina koeficijenta za obračun i isplatu plata kao i osnov uvjećanja. 
Zaključkom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih, postavljenih i izabranih lica u 
organima opštine Mali Iđoš donet od strane Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i 
radne odnose SO Mali Iđoš se utvrđuje koeficijent za obračun i isplatu plate u skladu sa Uredbom 
Vlade. 
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POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja zaposleni može izjaviti žalbu 
Žalbenoj komisiji opštine Mali Iđoš u roku od 8 dana od dana prijema.  
 
 
Dostaviti:                                                                          Predsjednik  Opštinskog vijeća  
1. Imenovanom                                                                         Marko Lazić, s.r. 
2. Knjigovodstvu                                                                    
3.Personalnom dosijeu 
4.Arhivi 
 
 

____________________ . ____________________ 
237. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) i člana 63. Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Mali Iđoš („Službeni list 
opštine Mali Iđoš“ br. 16/2017) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
RJEŠENJE 

O DODIJELI JEDNOKRATNE NOV ČANE NAGRADE ĐACIMA PRVACIMA 
NA TERITORIJI OPŠTINE MALI I ĐOŠ  

 
Član 1. 

 
Đaci prvaci imaju pravo na jednokratnu novčanu nagradu od 3.000,00 dinara na osnovu 

dostavljenih i overenih spiskova osnovnih škola sa teritorije opštine Mali Iđoš. 
Član 2. 

 
Nalogodavac za izvršenje budžeta je Predsjednik  opštine Mali Iđoš. 
 

Član 3. 
 

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                             Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.:  06-46-3/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
238. 
 
 

Opštinsko vijeće Skupštine opštine Mali Iđoš  na osnovu  člana 136. Zakona o opštem 
upravnom postupku(„ SL.List SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 „Sl.Glasnik RS“, br. 30/2010, 18/2016) i 
člana 6. tačke 1. i člana 8. Tačka 1. Pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahteva građana za 
naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja kao i visini naknade štete( „Službeni list 
opštine Mali Iđoš 27/2016, 7/2017, 12/2017), 31.08.2017. donosi  
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RJEŠENJE 

 
USVAJA SE zahtev Bojane Obradović- Savić iz Beograda, Rakovica, ul. Vidikovački venac 
br.83/105, JMBG: 1606977885018, kao osnovan i prijedlaže da se sa oštećenim licem zaključi 
vansudsko poravnanje o naknadi štete u visini od 35.000,00 dinara. 

 
Obrazloženje 

 
 Dana 04.08.2017.g u Lovćencu, na željezničkoj stanici, napao ju je vučjak, visine 70 cm, 
agresivan, snažan, odrasli, koji je stojao u kavezu i ne pripada željezničkoj stanici. 
Došla je na željezničku stanicu po supruga, koji je dolazio direktnim vozom koji kreće iz Beograda 
u 18:00 časova, koji je kasnio oko 44 minuta. Izašla je iz auta koji je parkirala kod vc-a i po 
izlasku iz auta, pas je počeo da laje i reži, i nedugo posle se zaleteo na nju nanevši joj povredu. Pas 
je bio agresivan.Na stanici su bili putnici koji su prestravljeni pobegli kod otpravnika koji je 
takođe pokazivao strah i rekao da ne sme da ih isprati do kola. Nije uzela kontakt putnika koji su 
bili tamo prisutni jer se plašila da se vrati, ali joj se čini i da je mašinovođa video napad. 
Opis povrede: na spoljnoj strani leve natkolenice ima ogrebotinu od oko 8 cm i 4 mm širine koja je 
krvarila, a dan posle osim velikog bola pojavljuju se modrice i podlivi. Osim toga pretrpela je i 
veliki stres i šok. 
 
Kao dokaz priložila je: 
 

1. Zahtev od 07.08.2017.g 
2. Potvrda o ujedu psa Komunalnog inspektora br: 355-105/2017-05 od 07.08.2017.  
3. Izvještaj Doma zdravlja“ dr. Marton Šandor“ od 04.08.2017.g  
4. Potvrda veterinara EUROVET 2008 DOO PVS od 07.08.2017. g br: 9/2017  
5. Potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova Policijska uprava Subotica- Policijska stanica 

Mali Iđoš od 04.08.2017. g br: 230-28653/17-1  
6. Ličnu kartu 
7. Potpisan Obrazac-1 Izjava 
8. Fotografija kao dokaz o ujedu psa 

 
Komisija je nakon razmatranja zahteva utvrdila da je zahtev blagovremen i osnovan, i prijedlaže da 
se uvaži zahtev oštećene kao osnovan i da se sa istom zaključi vansudsko poravnanje na visinu od 
35.000,00 dinara, jer se radi o lakoj telesnoj povredi. 
Član 8. Pravilnika predviđa da se u slučaju osnovanosti zahteva Komisija može prijedložiti iznos 
prema sljedećim kriterijumima za pretrpljeni fizički bol i strah koji je nastao: 

1. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte 
životne aktivnosti za punoletna lica- 35.000,00 dinara 

2. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte 
životne aktivnosti za maloletna lica- 60.000,00 dinara 

3. kao posledica teške tjelesne povrede koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne 
aktivnosti- 100.000,00 dinara. 

 
Na osnovu svega gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 
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POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka može se izjaviti tužba pred 
nadležnim sudom. 
 
Dostaviti: 
1.Bojani Obradović- Savić iz Beograda,  
Rakovica, ul. Vidikovački venac br.83/105, 
2.Arhivi 
 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-4/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
239. 
 

Opštinsko vijeće Skupštine opštine Mali Iđoš  na osnovu  člana 136. Zakona o opštem 
upravnom postupku(„ SL.List SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 „Sl.Glasnik RS“, br. 30/2010, 18/2016) i 
člana 6. tačke 1. i člana 8. Tačka 1. Pravilnika o postupku i načinu rješavanja zahteva građana za 
naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja kao i visini naknade štete( „Službeni list 
opštine Mali Iđoš 27/2016, 7/2017, 12/2017), 31.08.2017. donosi  
 

RJEŠENJE 
 
USVAJA SE zahtev Dragane Ponorac iz Lovćenca, ul. Đure Strugara br.17, JMBG: 
1206968108531, kao osnovan i prijedlaže da se sa oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje 
o naknadi štete u visini od 35.000,00 dinara. 
 

Obrazloženje 
 
 Dana sa 12.08.2017. na 13.08.2017.g u Lovćencu, u njenom dvorištu oko 0:30 časova napao ju je 
žuti pas nepoznatog vlasnika. Nekoliko pasa je bilo u dvorištu, a jedan je ostao i ujeo ju je. Opis 
povrede: Na desnoj potkoljenici vidi se rana dužine oko 1 cm i druga 0,5 cm. 
Kao dokaz priložila je: 
 

1. Zahtev od 23.08.2017.g 
2. Potvrda o ujedu psa Komunalnog inspektora br: 355-110/2017-05 od 23.08.2017.  
3. Izvještaj Doma zdravlja“ dr. Marton Šandor“ od 14.08.2017.g i Izvještaj lekara 

specijaliste, ambulanta za infektivne bolesti, Opšta bolnica Subotica br.protokola 
1623 od 16.08.2017.g 

4. Potvrda veterinara EUROVET 2008 DOO PVS od 15.08.2017. g br: 11/2017 
5. Potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova Policijska uprava Subotica- Policijska 

stanica Mali Iđoš od 23.08.2017. g br: 230-31043/17-1  
6. Ličnu kartu 
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7. Potpisan Obrazac-1 Izjava 
Komisija je nakon razmatranja zahteva utvrdila da je zahtev blagovremen i osnovan, i prijedlaže da 
se uvaži zahtev oštećene kao osnovan i da se sa istom zaključi vansudsko poravnanje na visinu od 
35.000,00 dinara, jer se radi o lakoj telesnoj povredi. 
Član 8. Pravilnika predviđa da se u slučaju osnovanosti zahteva Komisija može prijedložiti iznos 
prema sljedećim kriterijumima za pretrpljeni fizički bol i strah koji je nastao: 

1. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte 
životne aktivnosti za punoletna lica- 35.000,00 dinara 

2. kao posledica lakih tjelesnih povreda i onih kod kojih nije nastupilo umanjenje opšte 
životne aktivnosti za maloletna lica- 60.000,00 dinara 

3. kao posledica teške tjelesne povrede koje su prouzrokovale umanjenje opšte životne 
aktivnosti- 100.000,00 dinara. 

 
Na osnovu svega gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 

 
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka može se izjaviti tužba pred 
nadležnim sudom. 
 
Dostaviti: 

1. Dragani Ponorac, Lovćenac 
Ul. Đure Strugara br. 17 

2. Arhivi 
 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                               Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-5/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     

____________________ . ____________________ 
240. 
 

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 9. Statuta opštine („ Službeni list Opštine Mali Iđoš“ br. 
13/2008- prečišćen tekst i 7/2010) i u vezi sa članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni 
glasnik RS“, 107/05, 72/09-dr. Zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12 i članom 42. Zakona o pravima 
pacijenata („Službeni glasnik RS“, broj 45/13) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici 
održanoj dana 31.08.2017. godine donosi 

 
RJEŠENJE 

O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
 

                                                  Član 1. 
 

          Obrazuje se Savjet za zdravlje opštine Mali Iđoš kao posebno radno tijelo Opštinskog vijeća 
opštine Mali Iđoš. 
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                                                  Član 2. 
 

Savjet za zdravlje se obrazuje u sljedećem sastavu: 
 

- Klara Lukač, iz reda lokalne samouprave - Predsjednik  
- Angela Sitaš, iz reda lokalne samouprave - zamenik Predsjednika 
- Zdenka Vujović Stevović, iz lokalne zdravstvene ustanove 
- Bojana Pejović, iz lokalne zdravstvene ustanove 
- Tinde Halgato, iz zdravstvene ustanove 
- Andor Fontanji, iz reda OOCK Mali Iđoš 
- Ildiko Nađ Meljkuti Kiškovač, iz reda CSR 
- Radivoj Kosović, iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijala za Severno-bački 
okrug odnosno opštinu Mali Iđoš 
 

                                                  Član 3. 
Zadaci Savjeta su da: 
1. prati i koordinira rad ustanove primarne zdravstvene zaštite, čiji je osnivač lokalna 

samouprava; 
2. sprovodi mjere u oblasti zaštite prava pacijenata i to: 

- razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih 
dokaza i utvrđenih činjenica; 
- o utvrđenim činjenicama obavještava podnosioca prigovora i direktora zdravstvene ustanove, 
odnosno osnivača privatne prakse na koju se prigovor odnosi i daje odgovarajuće preporuke; 
- razmatra izvještaje savjetnika pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata i prijedlaže mjere za 
zaštitu i promociju prava pacijenata; 
- podnosi godišnji izvještaj o radu i preduzetim mjerama za zaštitu prava pacijenata opštinskom 
vijeću i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, a radi informisanja i ostvarivanja potrebne 
saradnje izvještaj dostavlja i Zaštitniku građana. 

3. podstiče saradnju svih zdravstvenih ustanova sa teritorije opštine i međusektorsku 
saradnju; 

4. prati zdravstveno stanje stanovništva i donese Strategiju javnog zdravlja opštine; 
5. unapređuje odnose sa republičkim i regionalnim institucijama u oblasti zdravstva, 

ustanovama i organizacijama; 
6. preduzima i druge aktivnosti u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite i zdravlja 

stanovništva u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta za zdravlje. 
 

                                                  Član 4. 
 

           Savjet za zdravlje obavlja poslove i zadatke u skladu i na način utvrđen odredbama 
Poslovnika o radu Opštinskog vijeća opštine, i odredbama Poslovnika o radu Savjeta za zdravlje. 
 

                                                  Član 5. 
 

         Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“ 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                             Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-6/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 



Strana 44.               Godina 2017.                   Službeni list opštine Mali Iđoš   Broj 25. 
 

 

Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
 
241. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

 
  

Član 1. 
 

Usvaja se prijedlog Komisije za dodijelu sredstava za projekte iz oblasti sporta i odobrava se 
isplata finansijskih sredstava za finansiranje programa/projekata iz oblasti sporta za 2017. godinu 
za: 

- Karate klub „Njegoš“ Lovćenac - 9.500,00 dinara za projekat „Učestvovanje na ljetnjem 
seminaru u Jagodini“ 

Član 2. 
 

Nalogodavac za izvršenje budžeta  je Predsjednik  opštine Mali Iđoš. 
 

Član 3. 
 

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

Član 4. 
 

Zaključak dostaviti: 
- Karate klub „Njegoš“ Lovćenac, Lovćenac, Đure Đakovića 26. 
- Opštinska uprava opštine Mali Iđoš 
- Komisija za dodijelu sredstava za projekte iz oblasti sporta  
- Arhiva 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                               Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-7/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
242. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 
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Član 1. 
  

Usvaja se prijedlog Javnog Komunlnog Preduzeća Mali Iđoš od 14.08.2017. godine o visini 
pozitivno diskriminisanoj cijeni za vodosnabdevanje na teritoriji opštine Mali Iđoš za lica koja 
primaju socijalnu pomoć i bolesnim licima. 

 
Član 2. 

Za gore navedene kategorije korisnika usluga vodosnabdevanja uvodi se cijena u iznosu od 
22,00 dinara po kubnom metru. 

Član 3. 
 

Gore navedene kategorije stiču status korisnika jeftinije cijene usluge vodosnabdevanja pod 
sljedećim uslovima: 

1. Lica koja primaju socijalnu pomoć 

- Treba da budu na spisku Centra za socijalni rad 

2. Lica koja su bolesna ili idu na dijalizu 

- Ovjeren lekarski nalaz lekara specijaliste o bolesti korisnika usluge vodosnabdevanja 

Član 4. 
 

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                            Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-8/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
243. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

  
Član 1. 

 
Usvaja se prijedlog Javnog Komunlnog Preduzeća Mali Iđoš od 14.08.2017. godine o visini 

negativno diskriminisanoj cijeni za vodosnabdevanje na teritoriji opštine Mali Iđoš za domaćinstva 
koja nakon pismene opomene odbijaju da ugrade vodomer. 

 
Član 2. 

 
Za gore navedenu kategoriju korisnika usluga vodosnabdevanja uvodi se  tarifa u visini od 

4.400,00 dinara odnosno 100 kubna metra na mjesečnom nivou. 
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Član 3. 
 

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                   Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-9/2017-01                                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
244. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

 
Član 1. 

 
Odbija se molba Miodraga Krivokapića od 14.07.2017. za dobijanje novčanih sredstava za 

renoviranje pomoćnog objekta.  
Član 2. 

 
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                              Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-10/2017-01                                                                               Marko Lazi ć, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
245. 

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

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 
 

 Z A K LJ U Č A K 
 

Član 1. 
 

Usvaja se molba Zoltana Tota od 22.08.2017. godine i odobrava se jednokratna novčana 
pomoć u iznosu od 50.000,00 dinara, koju mora da opravda sa fakturom za građevinski materijal.  

 
Član 2. 
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Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                  Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-11/2017-01                                                                               Marko Lazi ć, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
246. 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

 
Član 1. 

 
Odbija se žalba STR Kviki Marketa od 08.08.2017. godine protiv rješenja za utvrđivanje 

lokalne komunalne takse.  
Član 2. 

 
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-12/2017-01                                                                               Marko Lazi ć, s.r. 
Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     

____________________ . ____________________ 
247. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 31.08.2017. godine donosi: 

 
 Z A K LJ U Č A K 

  
Član 1. 

 
Odbija se zahtev Agencije Auto M doo od 24.08.2017. godine, kao neosnovan.  
 

Član 2. 
 

Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                           Predsjednik  Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-46-13/2017-01                                                                               Marko Lazi ć, s.r. 
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Dana: 31.08.2017. godine  
Mali I đoš     

____________________ . ____________________ 
248. 
 
“REGIONALNA DEPONIJA” DOO Subotica 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
S U B O T I C A 
Broj: IV-06/2017 
Dana: 01.09.2017. 
 
Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (“Služben 
glasnik RS”, broj 135/04, 88/2010), člana 6. Sporazuma o saradnji opština vezano za formiranje 
regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom (zaključenog između Grada Subotice i 
opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš i Čoka) i Izmjene i dopune Sporazuma o saradnji 
opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom (potpisanog od 
strane Grada Subotica i opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac), 
V.d. direktor Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 
"REGIONALNA DEPONIJA" d.o.o. Subotica (u daljem tekstu: "REGIONALNA DEPONIJA" 
d.o.o. Subotica) dana 01.09.2017. godine donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na  

Regionalni plan upravljanja otpadom za period od 2017-2027 godine za  
Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac 

 
Član 1. 

 
Ne pristupa se izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Regionalni plan upravljanja 
otpadom za period od 2017-2027 godine za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, 
Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac (u daljem tekstu: Regionalni plan), koji se izrađuje na 
osnovu Odluke o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka 
Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac broj IV-22/2016 od 28.12.2016. godine, 
u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Član 2. 
 

Odluka o nepristupanju izradi strateške procjene na životnu sredinu za Regionalni plan se donosi 
na osnovu Kriterijuma za utvrđivanje mogućnosti značajnih uticaja na životnu sredinu, koji je 
sastavni dio ove Odluke, a prema kojem: 

- Ciljevi i aktivnosti definisani Regionalnim planom predstavljaju razvoj održivog sistema 
upravljanja otpadom u cilju smanjenja zagađenja životne sredine i degradacije prostora, te 
će realizacija Regionalnog plana imati pozitivan uticaj na sve segmente životne sredine, 

- Regionalnim planom utvrđene mjere i aktivnosti predstavljaju implementaciju mjera, koje 
su prethodno razmotrene i utvrđene sa sljedećim dokumentima: 

3. Strategija upravljanja otpada za period 2010-2019.godinu, 
4. Prethodna studija opravdanosti i Studija opravdnosti, na koje je obezbeđena saglasnost 

Državne revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije. 
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- Plan je urađen u skladu sa svim drugim planovima i programima koje se odnose na Region, 
i to:  

5. Regionalni prostorni plan Autonomne Pokrajine Vojvodine, 
6. Prostorni planovi Grada Subotica i opština Regiona, 
7. Plan detaljne regulacije kompleksa regionalne deponije u Subotici.  
- Uticaji na životnu sredinu koji se može javiti pri realizaciji Plana su razmatrani i 

predstavljeni kroz: 
8. Stratešku procjena uticaja Regionalnog Prostornog Plana Autonomne Pokrajine 

Vojvodine na životnu sredinu, 
9. Stratešku procjenu prostornih planova jedinica lokalnih samouprava Regiona, 
10. Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu kompleksa regionalne deponije u 

Subotici, 
11. Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu kompleksa regionalne deponije u 

Subotici, 
12. Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu transfer stanice u Bačkoj Topoli, 
13. Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu transfer stanice u Kanjiži, 
14. Studiju o procjenu uticaja na životnu sredinu transfer stanice u Senti. 

- Regionalni plan je usaglašen sa svim propisima i podzakonskim aktima Republike Srbije i 
Direktivama EU. 

Član 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotica”, 
„Službenom listu opštine Bačka Topola”, „Službenom listu opštine Senta”,  „Službenom listu 
opštine Kanjiža”, „Službenom listu opštine Čoka”, „Službenom listu opštine Novi Kneževac” i 
„Službenom listu opštine Mali Iđoš”. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 
„Regionala deponija” d.o.o. Subotica je na osnovu Sporazuma o saradnji opština vezano za 
formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom (zaključenog između Grada 
Subotice i opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš i Čoka) i Izmene i dopune Sporazuma 
o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 
(potpisanog od strane Grada Subotica i opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš, Čoka i 
Novi Kneževac), nadležna za pripremu Regionalnog plana. 
 
Regionalni plan se izrađuje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, 
broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) i Strategijom upravljanja otpadom za period 2010– 2019 godine 
(„Službeni glasnik RS”, broj 29/2010). 
 
Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac čine 
region za upravljanje otpadom i zajednički planiraju upravljanje otpadom u cilju uspostavljanja 
održivog sistema upravljanja otpadom. 
 
Cilj izrade Regionalnog plana predstavlja definisanje ciljeva upravljanja otpadom na teritoriji 
Grada Suboticu i opština Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac, za 
period od 10 godine, to jest za period 2017-2027 godine. 
 
Regionalni plan sadrži sljedeće:  
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1) očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada u Regionu;  
2) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru Regiona;  
3) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se prihvatiti iz drugih jedinica lokalne 
samouprave;  
4) očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se otpremiti u druge jedinice lokalne 
samouprave;  
5) ciljeve koje treba ostvariti u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u Regionu;  
6) program sakupljanja otpada iz domaćinstva;  
7) program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava;  
8) program sakupljanja komercijalnog otpada;  
9) program upravljanja industrijskim otpadom;  
10) prijedloge za ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada;  
11) program smanjenja količina biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;  
12) program razvijanja javne svesti o upravljanju otpadom;  
13) lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje 
otpada;  
14) mjere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom i mjere za postupanje sa 
otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama;  
15) mjere sanacije neuređenih deponija;  
16) nadzor i praćenje planiranih aktivnosti i mera;  
17) procjenu troškova i izvore finansiranja za planirane aktivnosti;  
18) mogućnosti saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave;  
19) rokove za izvršenje planiranih mera i aktivnosti;  
20) druge podatke, ciljeve i mjere od značaja za efikasno upravljanje otpadom. 
 
Zajednički ciljevi definisani Regionalnim planom predstavljaju razvoj održivog sistema 
upravljanja otpadom u cilju smanjenja zagađenja životne sredine i degradacije prostora, te će 
realizacija Regionalnog plana imati pozitivan uticaj na sve segmente životne sredine. 
 
U okviru planiranog regionalnog sistema za upravljanje otpadom najbitniji objekti sistema će se 
nalaziti u sklopu kompleksa regionalne deponije, na parceli broj 2635 KO Bikovo, za koje je 
izrađen Plan detaljne regulacije sa Strateškom procenom uticaja plana na životnu sredinu. 
 
Takođe, osnovnu infrastrukturu za realizaciju Regionalnog plana čine transfer stanice sa centrima 
za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli, Kanjiži i Senti, za koje je izrađena Studija o procjeni 
uticaja na životnu sredinu. 
 
Uzimajući u obzir napred navedeno, kao i kriterijume za određivanje mogućih karakteristika 
značajnih uticaja, utvrđuje se da za Regionalni plan ne izrađuje strateška procjene uticaja na 
životnu sredinu.  
 
Prema članu 9. Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, odluku da se izradi ili ne 
izradi strateška procjena donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno 
pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih 
zainteresovanih organa i organizacija. 
 
Na osnovu navedenog, doneta je Odluka kao u dispoztivu. 
                                                                                                            V.d. direktor 
                              Andrea Kikić, s.r. 
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____________________ . ____________________ 
249. 

 
“REGIONALNA DEPONIJA” DOO Subotica 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
S U B O T I C A 
Broj : IV-22/2016 
Datum: 28.12.2016. godine 
 
                                       
Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima, člana 12. Zakona o upravljanju otpadom, 
člana 24. Ugovora o osnivanju “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica i člana 6. Sporazuma o 
saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, v.d. 
direktor Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 
,,Regionalna deponija” Subotica donosi: 
 

ODLUKU 
O IZRADI REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM 

za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac 
 
 

Pristupa se izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka 
Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac za period 2017-2027 godine (u daljem 
tekstu: Regionalni plan). 
 
Regionalni plan će sadržati: očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada na teritoriji Grada 
Subotice i opština Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš, Bačka Topola i Novi Kneževac; očekivane 
vrste, količine i poreklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene 
Regionalnim planom; očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se prihvatati odnosno 
otpremati između Grada Subotice i opština učesnica Sporazuma; ciljeve koje treba ostvariti u 
pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena Regionalnim planom; 
kao i druge podatke, ciljeve i mjere od značaja za efikasno upravljanje otpadom, koje predviđa 
Zakon o upravljanju otpadom.  
 
Regionalni plan će se nakon pribavljanja saglasnosti nadležnog organa autonomne pokrajine 
Vojvodine, uputiti na usvajanje Skupštinama Grada Subotice i opština Bačka Topola, Mali Iđoš, 
Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac. 

 
O b r a z l o ž e nj e: 

 
Zakonom o upravljanju otpadom je utvrđeno da Skupštine dve ili više jedinica lokalne samouprave 
na čijim teritorijama ukupno živi najmanje 250.000 stanovnika donose regionalni plan upravljanja 
otpadom, po pribavljenoj saglasnosti ministarstva, a za teritoriju autonomne pokrajine nadležnog 
organa autonomne pokrajine, kojim se definišu zajednički ciljevi u upravljanju otpadom u skladu 
sa Strategijom upravljanja otpadom, za period od 10 godina. 
 
U skladu sa članom 6. Sporazuma o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje 
čvrstim komunalnim otpadom aktivnosti na pripremi Regionalnog plana sprovodi regionalno 
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preduzeće nadležno za realizaciju izgradnje regionalnog sistema upravljanja otpadom osnovano od 
strane potpisnika Sporazuma. 
 
Na skupštini grada Subotica i skupštinama opština Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža 
i Novi Kneževac, održanoj 2007. godine, je usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom za 
period 2007-2017 godine.  
 
Kako 2017. godine ističe period na koji se odnosi prethodno izrađen Regionalni plan, pristupa se 
izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za period 2017-2027 godine. 
 
         V. d . d i r e k t o r  
              Kikić Andrea, s.r. 

 
____________________ . ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
С   А  Д  Р  Ж  А  Ј 

T  A  R  T  A  L  O  M 
S   A   D   R   Ž   A   J 

______________________________________________________________________________ 
Број   Назив                                 Страна 
Szám                                Megnevezés                          Oldal 
Broj   Naziv                                 Strana 
 

234. ....................................................................................................................................................................................................................................... 2 
З А К Љ У Ч А К................................................................................................................................................................................................................. 2 
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И 
ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ .......................................................................................................................... 2 
235. ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 
ПРАВИЛНИК ..................................................................................................................................................................................................................... 3 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПАРТИЦИПИРАЊУ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У ПУТНИМ И ДРУГИМ 
ТРОШКОВИМА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ................................................................................................. 3 
236. ....................................................................................................................................................................................................................................... 4 
РЕШЕЊЕ ............................................................................................................................................................................................................................. 4 
ЛЕА КОВАЧ ДОБО. .......................................................................................................................................................................................................... 4 
237. ....................................................................................................................................................................................................................................... 5 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
 ............................................................................................................................................................................................................................................... 5 
238. ....................................................................................................................................................................................................................................... 5 
РЕШЕЊЕ ............................................................................................................................................................................................................................. 6 
УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ БОЈАНЕ ОБРАДОВИЋ- САВИЋ ИЗ БЕОГРАДА. ............................................................................................................. 6 
239. ....................................................................................................................................................................................................................................... 7 
РЕШЕЊЕ ............................................................................................................................................................................................................................. 7 
УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ ДРАГAНЕ ПОНОРАЦ ИЗ ЛОВЋЕНЦА ............................................................................................................................... 7 
240. ....................................................................................................................................................................................................................................... 8 
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ............................................................................................. 8 
241. ..................................................................................................................................................................................................................................... 10 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 10 
КАРАТЕ КЛУБ „ЊЕГОШ“ ЛОВЋЕНАЦ .................................................................................................................................................................... 10 
242. ..................................................................................................................................................................................................................................... 10 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 10 
УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ЈАВНОГ КОМУНЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА МАЛИ ИЂОШ. ............................................................................................... 10 
243. ..................................................................................................................................................................................................................................... 11 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 11 
УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ ЈАВНОГ КОМУНЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА МАЛИ ИЂОШ. ............................................................................................... 11 
244. ..................................................................................................................................................................................................................................... 12 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 12 
ОДБИЈА СЕ МОЛБА МИОДРАГА КРИВОКАПИЋА ............................................................................................................................................. 12 
245. ..................................................................................................................................................................................................................................... 12 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 12 
УСВАЈА СЕ МОЛБА ЗОЛТАНА ТОТА ...................................................................................................................................................................... 12 
246. ..................................................................................................................................................................................................................................... 12 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 13 
ОДБИЈА СЕ ЖАЛБА СТР КВИКИ МАРКЕТА ......................................................................................................................................................... 13 
247. ..................................................................................................................................................................................................................................... 13 
З А К Љ У Ч А К............................................................................................................................................................................................................... 13 
ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ АГЕНЦИЈЕ АУТО М ДОО. ................................................................................................................................................... 13 
248. ..................................................................................................................................................................................................................................... 13 
О Д Л У К А ...................................................................................................................................................................................................................... 14 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ........................................................................................................... 14 
РЕГИОНАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ПЕРИОД ОД 2017-2027 ГОДИНЕ ЗА ....................................................................... 14 
ГРАД СУБОТИЦУ И ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА, МАЛИ ИЂОШ, СЕНТА, ЧОКА, КАЊИЖА И НОВИ КНЕЖЕВАЦ...................... 14 
249. ..................................................................................................................................................................................................................................... 16 
ОДЛУКА ........................................................................................................................................................................................................................... 17 
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ...................................................................................................................... 17 
ЗА ГРАД СУБОТИЦУ И ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА, МАЛИ ИЂОШ, СЕНТА, ЧОКА, КАЊИЖА И НОВИ КНЕЖЕВАЦ ............... 17 
234. ..................................................................................................................................................................................................................................... 18 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 18 
KISHEGYES KÖZSÉG SZERVEIBEN KINEVEZETT, TISZTSÉGBE HELYEZETT ÉS MEGVÁLASZTOTT SZEMÉLYEK 
JÖVEDELMÉNEK ELSZÁMOLÁSÁRA ÉS KIFIZETÉSÉRE SZOLGÁLÓ KOEFFICIENSRŐL SZÓLÓ ZÁRADÉK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL....................................................................................................................18 
235. ..................................................................................................................................................................................................................................... 19 
SZABÁLYZAT KISHEGYES KÖZSÉG ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK ÚTIKÖLTSÉGÉHEZ ÉS EGYÉB 
KÖLTSÉGEIHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ..................................................................... 19 
236. ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 
VÉGZÉS ............................................................................................................................................................................................................................. 20 
KOVÁCS DOBÓ LEA ...................................................................................................................................................................................................... 20 



Broj 25.  Službeni list opštine Mali Iđoš               Godina 2017.                        Strana 9. 

 

237. ..................................................................................................................................................................................................................................... 21 
VÉGZÉS ............................................................................................................................................................................................................................. 21 
EGYSZERI PÉNZJUTALOM ODAÍTÉLÉSÉRŐL ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN .................... 21 
238. ..................................................................................................................................................................................................................................... 21 
VÉGZÉS ............................................................................................................................................................................................................................. 22 
ELFOGADJUK A BELGRÁDI BOJANA OBRADOVIĆ-SAVIĆ, RAKOVICA KÉRELMÉT ............................................................................... 22 
239. ..................................................................................................................................................................................................................................... 23 
VÉGZÉS ............................................................................................................................................................................................................................. 23 
ELFOGADJUK A SZEGHEGYI DRAGANA PONORAC KÉRELMÉT ................................................................................................................... 23 
240. ..................................................................................................................................................................................................................................... 24 
VÉGZÉS ............................................................................................................................................................................................................................. 24 
KISHEGYES KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA MEGALAKÍTÁSÁRÓL ..................................................................................................... 24 
241. ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 26 
KARATE KLUB NJEGOŠ SZEGHEGY ........................................................................................................................................................................ 26 
242. ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 27 
ELFOGADJUK A KOMUNAL KV KISHEGYES JAVASLÁT .................................................................................................................................. 27 
243. ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 27 
ELFOGADJUK A KOMUNAL KV KISHEGYES JAVASLÁT .................................................................................................................................. 28 
244. ..................................................................................................................................................................................................................................... 28 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 28 
ELUTASÍTJUK MIODRAG KRIVOKAPIĆ KÉRELMÉT .......................................................................................................................................... 28 
245. ..................................................................................................................................................................................................................................... 28 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 29 
ELFOGADJUK TÓTH ZOLTÁN KÉRELMÉT... ......................................................................................................................................................... 29 
246. ..................................................................................................................................................................................................................................... 29 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 29 
ELUTASÍTJUK A KVIKI MARKET FELLEBBEZÉSÉT ............................................................................................................................................ 29 
247. ..................................................................................................................................................................................................................................... 29 
ZÁRADÉK ......................................................................................................................................................................................................................... 30 
ELUTASÍTJUK AZ AUTO M KFT. KÉRELMÉT. ....................................................................................................................................................... 30 
248. ..................................................................................................................................................................................................................................... 30 
D Ö N T É S  ...................................................................................................................................................................................................................... 30 
A 2017-2027-ES IDŐSZAKRA, SZABADKA VÁROSRA, TOPOLYA, KISHEGYES, ZENTA, CSÓKA, MAGYARKANIZSA ÉS 
TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉGEKRE VONATKOZÓ ..................................................................................................................................................... 30 
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRE VONATKOZÓ ............................................................................................................... 30 
STRATÉGIAI KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT NEM KIDOLGOZÁSÁTÓL ................................................................................................. 30 
249. ..................................................................................................................................................................................................................................... 33 
DÖNTÉS ............................................................................................................................................................................................................................ 34 
A SZABADKA VÁROS, TOPOLYA, KISHEGYES, ZENTA, CSÓKA, MAGYARKANIZSA ÉS TÖRÖKKANIZSA 
KÖZSÉGEK........................................................................................................................................34 
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL ............................................................................................. 34 
234. ..................................................................................................................................................................................................................................... 36 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 36 
O IZMJENI ZAKLJUČKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I IZABRANIH 
LICA U ORGANIMA OPŠTINE MALI IĐOŠ .............................................................................................................................................................. 36 
235. ..................................................................................................................................................................................................................................... 37 
PRAVILNIK ...................................................................................................................................................................................................................... 37 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARTICIPIRANJU OPŠTINE MALI IĐOŠ U PUTNIM I DRUGIM TROŠKOVIMA 
REDOVNIH UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ...................................................................................................................................... 37 
236. ..................................................................................................................................................................................................................................... 38 
RJEŠENJE .......................................................................................................................................................................................................................... 38 
LEА KOVAČ DOBO. ....................................................................................................................................................................................................... 38 
237. ..................................................................................................................................................................................................................................... 39 
RJEŠENJE O DODIJELI JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE ĐACIMA PRVACIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ......... 39 
238. ..................................................................................................................................................................................................................................... 39 
RJEŠENJE .......................................................................................................................................................................................................................... 40 
USVAJA SE ZAHTEV BOJANE OBRADOVIĆ- SAVIĆ IZ BEOGRADA .............................................................................................................. 40 
239. ..................................................................................................................................................................................................................................... 41 
RJEŠENJE .......................................................................................................................................................................................................................... 41 
USVAJA SE ZAHTEV DRAGANE PONORAC IZ LOVĆENCA .............................................................................................................................. 41 
240. ..................................................................................................................................................................................................................................... 42 
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE MALI I ĐOŠ ............................................................................................. 42 
241. ..................................................................................................................................................................................................................................... 44 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 44 
KARATE KLUB „NJEGOŠ“ LOVĆENAC.................................................................................................................................................................... 44 
242. ..................................................................................................................................................................................................................................... 44 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 44 
USVAJA SE PRIJEDLOG JAVNOG KOMUNLNOG PREDUZEĆA MALI I ĐOŠ .................................................................................................. 45 
243. ..................................................................................................................................................................................................................................... 45 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 45 
USVAJA SE PRIJEDLOG JAVNOG KOMUNLNOG PREDUZEĆA MALI I ĐOŠ .................................................................................................. 45 



 

 

244. ..................................................................................................................................................................................................................................... 46 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 46 
ODBIJA SE MOLBA MIODRAGA KRIVOKAPIĆA .................................................................................................................................................. 46 
245. ..................................................................................................................................................................................................................................... 46 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 46 
USVAJA SE MOLBA ZOLTANA TOTA ...................................................................................................................................................................... 46 
246. ..................................................................................................................................................................................................................................... 47 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 47 
ODBIJA SE ŽALBA STR KVIKI MARKETA .............................................................................................................................................................. 47 
247. ..................................................................................................................................................................................................................................... 47 
Z A K LJ U Č A K ............................................................................................................................................................................................................. 47 
ODBIJA SE ZAHTEV AGENCIJE AUTO M DOO ...................................................................................................................................................... 47 
248. ..................................................................................................................................................................................................................................... 48 
O D L U K А ...................................................................................................................................................................................................................... 48 
O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ................................................................................................................. 48 
REGIONALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PERIOD OD 2017-2027 GODINE ZA ........................................................................... 48 
GRAD SUBOTICU I OPŠTINE BAČKA TOPOLA, MALI IĐOŠ, SENTA, ČOKA, KANJIŽA I NOVI KNEŽEVAC ....................................... 48 
249. ..................................................................................................................................................................................................................................... 51 
ODLUKА ........................................................................................................................................................................................................................... 51 
O IZRADI REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ......................................................................................................................... 51 
ZA GRAD SUBOTICU I OPŠTINE BAČKA TOPOLA, MALI IĐOŠ, SENTA, ČOKA, KANJIŽA I NOVI KNEŽEVAC ................................. 51 

 
_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   Данило Дабовић начелник Општинске управе 
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА: Данило Дабовић, Барањи Силард  
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. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:       Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője 
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : Dabović Danilo, Baranyi Szilárd  
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVA Č:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:    Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave 
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA : Danilo Dabović, Baranji Silard  
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_______________________________________________________________________________ 


