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69. 
Нa oснoву члaнa 26. Зaкoнa o рaдним oднoсимa у држaвним oргaнимa ( “Сл.глaсник РС” бр. 

48/91,66/91,44/98,49/99, 34/01 и 39/02), нa oснoву oдрeдaбa Зaкoнa o плaтaмa у држaвним oргaнимa и 
jaвним службaмa ( „Сл. глaсник РС“ бр. 34/2001,62/2006 и 63/2006) и нa oснoву oдрeдaбa Урeдбe o 
кoeфициjeнтимa зa oбрaчун и исплaту плaтa имeнoвaних и пoстaвљeних лицa и зaпoслeних у држaвним 
oргaнимa, Oпштинскo вeћe oпштинe Мaли Иђoш дaнa 24.07.2009. гoдинe дoнoси  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРAВИЛНИКА O ЗВAЊИМA, ЗAНИМAЊИМA  И ПЛAТAМA 

 ЗAПOСЛEНИХ, ИЗAБРAНИХ, ИМEНOВAНИХ И ПOСТAВЉEНИХ ЛИЦA  У OРГAНИМA 
OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ  

 
Члaн 1. 

 
Oвом Одлуком се врши измена и допуна Правилника о звањима, занимањима и платама 

запослених, изабраних, именованих и постављених лица у органима општине Мали Иђош („Сл.лист 
општине Мали Иђош“бр.18/08). 

 
Члaн 2. 

 
Из члана 24. става 2. Правилника бришу се речи “и за руководиоце организационих јединица“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 25. става 2. пре речи “самосталног стручног сарадника“ треба да стоји  „руководиоци 

организационих јединица“. 
 

Члан 4. 
 

Члану 25. додаје се нови став, став 3. који гласи “Запосленом који руководи унутрашњом 
организационом јединицом, коефицијент из става 2. овог члана може да се увећава за 20%, у складу са 
Уредбом Владе“. 
 

Члан 5. 
 

У члану 26. уместо „40%“ треба да стоји  „30%“.  
 

Члан 6. 
 

Oвa Одлука ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу oпштинe Мaли 
Иђoш“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                           Председник Општинског већа 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                                                                                    Чоре Роберт, с.р. 
Број: 06-3-5-1/2009-01 
Дана: 24.07.2009. 
М а л и   И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
70. 

На основу члана 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/2003 и 
34/2006), члана 18. Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и 
поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје 
општинска односно градска управа („Сл. гласник РС“, бр. 75/2003) и члана 31. став 1. тачка 5. Статута 
општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 13/2008 – пречишћени текст), Општинско 
веће општине Мали Иђош на седници одржаној 24.07.2009. донела је  
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О Д Л У К У  
о условима изградње антенских стубова 

 
Члан  1. 

 
Одлуком о условима изградње антенских стубова (у даљем тексту: Одлука) утврђују се услови за 

изградњу антенских стубова у грађевинском рејону на територији општине Мали Иђош. 
 

Члан  2. 
 

Генералним планом општине Мали Иђош регулисана је изградња објеката висине до 12,00 
метара, у зони становања, као и у зони мешовитог становања и није дозвољена изградња  виших 
објеката  у које спадају и антенски стубови. 

Слободно стојећи  антенски стубови могу да се  граде на периферији општине Мали Иђош у 
индустријским  зонама предвиђеним  Генералним урбанистичким планом (ГУП) насеља. (За 
индустријске зоне правни основ је одговарајући Урбанистички план). 

Слободно стојећи антенски стубови могу да се граде под следећим условима:   
– на удаљености најмање за висину антенског стуба од стамбеног или стамбено-пословног  

објекта, тако да пречник радијуса (радијус-висина стуба) не додирује ниједан објекат на суседним 
парцелама 

– забрањена је изградња антенских стубова ближе од 500 метара од граница јавних установа 
(дечји вртићи, школе, установе социјалне заштите, здравствени центри итд), као и туристичких објеката. 

 
Члан   3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали 

Иђош“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                 Председник Општинског већа 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                                                                       Чоре Роберт, с.р. 
Број: 06-3-5-2/2009-01 
Дана: 24.07.2009. 
М а л и   И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
71. 

На основу члана 3.става 1. тачке 9. Одлуке о Општинском већу  („Сл.лист општине Мали Иђош“ 
бр.11/04 и 19/08) и у складу са Упуствима Покрајинског Секретаријата за здравство, на седници 
Општинског већа општине Мали Иђош 24.07.2009. доноси следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за планирање и координацију активности на припремама за 
пандемски грип у општини Мали Иђош и у Месним заједницама општине Мали Иђош 

 
Члан 1. 

 
Образује се Комисија за планирање и координацију активности на припремама за пандемски 

грип у општини Мали Иђош. 
 

Члан 2. 
 
Именује се председник и чланови Комисије за планирање и координацију активности на 

припремама за пандемски грип у општини Мали Иђош: 
1. Роберт Чоре, председник општине Мали Иђош – за председника Комисије 
2. Драган Илић, заменик председника општине- за заменика председника Комисије 
3. Данило Дабовић, начелник Општинске управе - за члана 
4. Деак др. Тибор, директор Дома здравља „Др. Мартон Шандор“ Мали Иђош- за члана 
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5. Славица Николић, инспектор заштите човекове околине– за члана 
6. Марко Покимица, командир ПС Мали Иђош- за члана 
7. Блажо Стојановић, руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности– 

за члана 
8. Габор Бачи, руководилац одељења за пољопривреду, привреду, стамбено-комуналне 

делтаности и заштиту човекове околине– за члана 
9. Иштван Сиђи, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве– за члана 
10. Гизела Кемивеш, директор ПУ „Петар Пан“ Мали Иђош - за члана 
11. Етелка Шипош, секретар ООЦК Мали Иђош- за члана 
12. Гордана Радуловић, помоћник председника општине – за члана 
13. Имре Пап, новинар- за члана 

 
Члан 3. 

 
Одређује се Деак др. Тибор, директор Дома здравља за односе са јавношћу испред Комисије. 

 
Члан 4. 

 
Образују се Комисије за планирање и координацију активности на припремама за пандемски 

грип у  Месној заједници Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић. Чланове Комисије треба да чине: 
1. Председник Савета Месне заједнице 
2. Секретар Месне заједнице 
3. Лекар  амбуланте у месној заједници 
4. Директор школе 
5. Директор предшколске установе 
Због избора за чланове Савета месних заједница, Месне заједнице су дужне да именују чланове 

по горе наведеном упуству у року од 5 дана од дана конситуисања Савета. 
 

Члан 5. 
 

Задатак радног тела је да сагледа све чињенице од значаја, планира, спроводи и иницира 
активности на подручју своје надлежности и предузме одговорности за стратешко планирање и 
оперативно управљање интегрисаним напорима заједнице за сузбијање пандемије грипа и ублажавање 
последица. 

 
Члан 6. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и обавестити Покрајински 

Секретаријат за здравство. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                          Председник Општинског већа 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                                                                                  Чоре Роберт, с.р. 
Број: 06-3-5-3/2009-01 
Дана: 24.07.2009. 
М а л и   И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
72. 

На основу члана 3.став 1. тачка 9. Одлуке о Oпштинском већу („Сл.лист општине Мали Иђош“ 
бр. 11/04 и 19/08), Плана за одбрану од поплава општине Мали Иђош за 2009-у год., Зaкона о водама 
члан 30. став 1. („Службени гласник РС“ бр.46/91...101/2005) и Закона о заштити од елементарних 
непогода („Службени гласник СРС“ број 20/77...52/89 и „Сл.гласник РС“ бр.53/93...101/2005), на 
седници Општинског већа општине Мали Иђош, дана 24.07.2009.год., доноси следеће  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
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Члан 1. 
 
Образује се Штаб за одбрану од поплава општине Мали Иђош. 

 
Члан 2 . 

 
Именују се руководилац  и чланови Штаба за одбрану од поплава општине Мали Иђош. 

1. Роберт Чоре, председник општине Мали Иђош-за руководиоца Штаба 
2. Имре Халгато, директор ДТД- Криваја из Бачке Тополе- за члана 
3. Иштван Сиђи, директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве-за члана 
4. Габор Бачи, руководилац  Оделења општинске управе за привреду, пољопривреду, стамбено-

комуналне послове и заштиту човекове околине-за члана 
   

Члан 3. 
 

Задужују се Месне заједнице Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић, да именују по једног штабског 
помоћника, који по правилу треба да буду Секретари Месних заједница, и по једног повереника , у 
свакој Месној заједници. 
 

Члан 4. 
 

Задаци радног тела Штаба су прописани Планом за одбрану од поплава општине Мали Иђош за 
2009-у год. 
 

Члан 5. 
 

             Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                                    Председник Општинског већа 
Број:  06-3-5-4/2009-01                                                                  Чоре Роберт 
Дана: 24.07.2009. 
М а л и  И ђ о ш 

___________________ .___________________ 
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69. 
Az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény 26 szakasza (Szerbia Köztársaság 

Hivatalos Közlönye; 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 és 39/2002 szám), az állami szervekben és a 
közszolgálatokban megvalósított fizetésekrıl szóló törvény rendelkezései (Szerbia Köztársaság Hivatalos 
Közlönye; 34/2001, 62/2006 és 63/2006 szám), valamint az állami szervekben alkalmazottak, kinevezett és 
megválasztott személyek jövedelmét meghatározó koefficiensrıl szóló rendelet rendelkezései alapján 
Kishegyes község Községi tanácsa 2009. július 24-én meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉG SZERVEIBEN ALKALMAZOTTAK, KINEVEZE TT ÉS 

MEGVÁLASZTOTT SZEMÉLYEK HIVATALI BEOSZTÁSÁRÓL, FOGL ALKOZÁSÁRÓL ÉS 
JÖVEDELMEIR İL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Ezen határozattal módosul Kishegyes község szerveiben alkalmazottak, kinevezett és megválasztott 

személyek hivatali beosztásáról, foglalkozásáról és jövedelmeirıl szóló szabályzat (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 18/08 szám). 

 
2. szakasz 

 
A szabályzat 24. szakaszának 2. bekezdésébıl törlıdik az „osztályvezetık”szó. 

 
3. szakasz 

 
A 25. szakasz 2. bekezdésében az „önálló szakmunkatárs” szavak után az „osztályvezetık” szó kell 

hogy álljon. 
 

4. szakasz 
 

A 25. szakaszhoz új bekezdés kerül amely a 3. bekezdés lesz és így hangzik: „Az osztályvezetı e 
szakasz 2. bekezdésében említett koeficijensét 20%-al növelhetik, a Kormány rendelkezáseivel 
összhangban.” 

 
5. szakasz 

 
A 26. szakaszban a „40%” helyett „30%” kell, hogy álljon. 

 
6. szakasz 

 
Ezen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik 

napon lép hatályba. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG                                                                         Csóré Róbert, s.k. 
KÖZSÉGI TANÁCSA                                                                       a Községi tanács elnöke 
Szám: 06-3-5-1/2009-01 
Kelt: 2009.07.24. 
K i s h e g y e s 

________________ ._______________ 
70. 

A tervezés- és építésügyi törvény 56. és 57. szakasza (SZK Hiv. Közlönye, 47/2003. és 34/2006. 
sz.), az általános telekalakítási és építési feltételekrıl és az építési jóváhagyással a községi, illetve a városi 
közigazgatási hivatal által engedélyezett építmények városrendezési feltételeit tanúsító okirat tartalmáról, 
kiadásának feltételeirıl és eljárásáról szóló szabályzat 18. szakasza (SZK Hiv. Közlönye, 75/2003. sz.) és 
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Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 13/2008 szám) alapján Kishegyes község Képviselı-testülete a 2009. július 24-én megtartott ülésén 
meghozza az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
antennaoszlopok építési feltételeirıl 

 
1. szakasz 

 
Az antennaoszlopok építési feltételeirıl szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) meghatározza, 

hogy Kishegyes község területén építésre szánt területen milyen feltételek mellett építhetık 
antennaoszlopok. 

 
2. szakasz 

 
Kishegyes általános terve lakóövezetben, valamint vegyes lakóövezetben 12,00 méterig terjedı 

magasságú építmények létesítését teszi lehetıvé, ennél magasabb építmények létesítését – amelyek közé az 
antennaoszlopok is tartoznak – nem engedélyezi.  

Szabadon álló antennaoszlop Kishegyes község településeinek peremén a település általános 
rendezési tervében (GUP) kijelölt ipari övezetekben építhetı. (Az ipari övezetekben a jogalapot a megfelelı 
rendezési terv szolgáltatja.)  

Szabadon álló antennaoszlop az alábbi feltételekkel építhetı: 
– lakó- vagy lakó- és üzleti építménytıl legalább az antennaoszlop magasságával megegyezı 

távolságra oly módon, hogy a sugárátmérı (amelyben a sugár az oszlop magasságával egyenlı) 
a szomszédos telkeken egyetlen épülettel se érintkezzen. 

– аntennaoszlopok emelése tilos közintézmények (óvodák, iskolák, szociális és egészségügyi 
központok stb.), valamint idegenforgalmi létesítmények határaitól számított 500 méteren belül. 

 
3. szakasz 

 
Ez a rendelet a Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG                                                                            Csóré Róbert, s.k. 
KÖZSÉGI TANÁCSA                                                                          a Községi tanács elnöke 
Szám: 06-3-5-2/2009-01 
Kelt: 2009.07.24. 
K i s h e g y e s 

________________ ._______________ 
71. 

A Községi tanácsról szóló határozat 3. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 11/04 és 19/08 szám) alapján és a Tartományi Eészségügyi Titkárság utasításával 
összhangban  Kishegyes község Községi tanácsa a 2009. július 24-én megtartott ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

a pandémiás influenzára való elıkészületek tervezését és koordinálását végzı bizottság 
kinevezésérıl Kishegyes község területén és Kishegyes község helyi közösségei területén 

 
1. szakasz 

 
Megalakul a pandémiás influenzára való elıkészületek tervezését és koordinálását végzı bizottság 

Kishegyes község területén. 
 

2. szakasz 
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Kinevezik  a pandémiás influenzára való elıkészületek tervezését és koordinálását végzı 
bizottság elnökét és tagjait:  

1. Csóré Róbert, Kishegyes község elnöke – a bizottság elnöke 
2. Dragan Ilić, Kishegyes község elnökének helyettese – a bizottság elnökének helyettese 
3. Danilo Dabović, a községi közigazgatás vezetıje – tag 
4. dr Deák Tibor, a kishegyesi dr Márton Sándor Egészségház igazgatója – tag 
5. Slavica Nikolić, környezetvédelmi felügyelı – tag 
6. Marko Pokimica, a kishegyesi rendırállomás parancsnoka – tag 
7. Blažo Stojanović, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályvezetıje – 

tag 
8. Bácsi Gábor, a mezıgazdasági, gazdasági, lakásépítási, közmővesítési és környezetvédelmi 

osztály vezetıje – tag 
9. Szőgyi István, a telekrendezési és útügyi közvállalat igazgatója – tag 
10. Kımőves Gizella, a kishegyesi Pán Péter iskoláskorelıtti intézmény igazgatója – tag 
11. Sípos Etelka, a kishegyesi Vöröskereszt titkára - tag 
12. Gordana Radulović, a községi elnök munkatársa – tag 
13.  Papp Imre, újságíró - tag 

 
3. szakasz 

 
A bizottság szóvivıjének dr Deák Tibort, az Egészségház igazgatóját nevezik ki. 

 
4. szakasz 

 
Megalakulnak a pandémiás influenzára való elıkészületek tervezését és koordinálását végzı 

bizottságok Kishegyes, Lovćenac és Bácsfeketehegy helyi közösségekben. A bizottságok tagjait a 
következı személyek kell, hogy képezzék: 

1. A helyi közösség elnöke 
2. A helyi közösség titkára 
3. A helyi közösség rendelıjének orvosa 
4. Az iskolaigazgató 
5. Az iskoláskorelıtti intézmény igazgatója 

A helyi közösségek Tanácstagjai megválasztása miatt, a helyi közösségek kötelesek a bizottság 
tagjait kinevezni a tanács megalakításától számított 5 napon belül. 

 
5. szakasz 

 
A bizottság feladata, hogy minden fontos tényezıt áttekintsen, a saját hatáskörébe tartozó területi 

tevékenységeket kezdeményezze, megtervezze és végrehajtsa, valamint magára vállalja a felelısséget a 
pandémiai influenza leküzdését és következményeinek enyhítését szolgáló stratégiai tervezésért és 
végrehajtásáért. 

 
6. szakasz 

 
Ezen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és értesíteni a Tartományi 

Egészségügyi Titkárságot. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG                                                                                  Csóré Róbert, s.k. 
KÖZSÉGI TANÁCSA                                                                               a Községi tanács elnöke 
Szám: 06-3-5-3/2009-01 
Kelt: 2009.07.24. 
K i s h e g y e s 

________________ ._______________ 
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72. 
A Községi tanácsról szóló határozat 3. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja 11/04 és 19/08 szám), az árvízvédelmi terv Kishegyes község területén a 2009-es évre, a 
vizekrıl szóló törvény 30. szakaszának 1. bekezdése (SZSZK Hivatalos Közlönye 46/91,...101/2005 szám) 
és az elemi csapásoktól való védelemrıl szóló törvény (SZSZK Hivatalos Közlönye 20/77,...52/89 szám és 
SZK Hivatalos Közlönye 53/93,...101/2005 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2009. július 
24-én megtartott ülésén meghozta a 

 
V É G Z É S T 

KISHEGYES KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI TÖRZSKARA MEGALAKÍTÁS ÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

Megalakul Kishegyes község árvízvédelmi törzskara. 
 

2. szakasz 
 

Kinevezik az árvízvédelmi törzskar vezetıjét és tagjait: 
1. Csóré Róbert, Kishegyes község elnöke – a törzskar vezetıje 
2. Hallgató Imre, a topolyai DTD Krivaja igazgatója – tag 
3. Szőgyi István, a telekrendezési és útügyi közvállalat igazgatója – tag 
4. Bácsi Gábor, a mezıgazdasági, gazdasági, lakásépítási, közmővesítési és környezetvédelmi 

osztály vezetıje – tag 
 

3. szakasz 
 

Kötelezik Kishegyes, Lovćenac és Bácsfeketehegy helyi közösségeit, hogy egy-egy 
törzskarmunkatársat nevezzenek ki, akik szabály szerint a helyi közösségek titkárai kell, hogy legyenek, 
valamint minden helyi közösségbıl egy-egy megbízott személyt. 

 
4. szakasz 

 
A törzskar feladatai Kishegyes község árvízvédelmi tervével vannak megszabva a 2009. évben. 

 
5. szakasz 

 
Ezen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG                                                                                  Csóré Róbert, s.k. 
KÖZSÉGI TANÁCSA                                                                                a Községi tanács elnöke 
Szám: 06-3-5-4/2009-01 
Kelt: 2009.07.24. 
K i s h e g y e s 
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