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     8. 
 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број: 68/2015), у складу са тачком 7. 
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 
систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“, број: 101/2015), члана 
31. став 1. тачкa 32 Статута oпштине Мали Иђош („Службени лист oпштине Мали Иђош“, 
број: 13/2008-прешишћени текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош, на  седници 
одржаној дана 04.03. 2016. године донела је 

 
О Д Л У К У  

О 
 МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ 

МАЛИ ИЂОШ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за 
календарску 2015. годину, за организационе облике у систему локалне самоуправе општине 
Мали Иђош који чине органи јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе, 
месне заједнице и други организациони облици у складу са чланом 2. став 5. Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору: 

 
Члан 2. 

 
1.  Општинска управа општине Мали Иђош 40 
2.  Месна заједница ,,Мали Иђош“ 4 
3.  Месна заједница ,,Фекетић“ 3 
4.  Месна заједница ,,Ловћенац“ 3 
5.  Заштитник грађана општине Мали Иђош 1 
6.  Предшколска установа ,,Петар Пан“ 32 
7.  ДОО ,,Комунал Мали Иђош“ Мали Иђош 30 
8.  Народни Универзитет 1 
9.  Библиотека Мали Иђош 3 
10.  Јавно предузеће за грађевинско земљиште 5 
11.  Центар за социјални рад општине Бачка Топола 

и Мали Иђош 
0 

 УКУПНО:  122 

 
Члан 3. 

 
Организациони облици из члана 2. став 1. од тачке 1. до 11. који имају већи број 

запослених на неодређено време од броја наведеног у члану 2. ове Одлуке, дужни су да 
спроведу рационализацију најмање до наведеног броја запослених, у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 2. 
ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на 
неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде. Сваки организациони 
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облик у циљу успешног и ефикасног обављања послова, може да смањи, односно спроведе 
рационализацију броја запослених и у већем обиму од броја утврђеног у члану 2. ове Одлуке.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Мали Иђош“. 
Организациони облици из члана 2. ове Одлуке дужни су да свој правилник о 

организацији и систематизацији послова и радних места ускладе са утврђеним максималном 
бројев запослених на неодређено време у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПТШИНА МАЛИ ИЂОШ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                               
Бр.:06-4-1/2016-02        председник СО  
Дана:04.03.2016. године                                                                            Имре Халгато, с.р.  
Мали Иђош 

 
____________________ . _____________________ 

 9. 
 
 

На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 

 
О Д Л У К У  

о преносу права коришћења без накнаде на ПУ ,,ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

Констатује се да следеће непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  
 

1) катастарска парцела бр. 226 у Лехелова 33 КО Мали Иђош, уписана у лист 
непокретности бр. 4956 у КО Мали Иђош, земљиште у грађевинском подручју у 
укупној површини од 6 а 90 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 
79 м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 10 м2 и земљиште уз зграду-
објекат у површини од 6 а 01м2 и објекти-зграде изграђени на истој и то зграда бр. 1 – 
зграда за заштиту деце и омладине пр. 1, зграда бр. 2 – помоћна зграда пр. 1;  

2) катастарска парцела бр. 2923 у II. Ракоци Ференцa бр. 18 КО Мали Иђош, уписана у 
лист непокретности бр. 4956 у КО Мали Иђош, земљиште у грађевинском подручју у 
укупној површини од 27 а 18 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 
5 а 38 м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 90 м2 и земљиште уз 
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зграду-објекат у површини од 20 а 90 м2 са објектима-зградама који су изграђени на 
истој и то зграда бр. 1- зграда за заштиту деце и омладине пр. 1 и зграда бр. 2 – 
објекат за заштиту деце и омладине;  

 
3) катастарска парцела бр. 24 у Братства бр. 23 КО Фекетић, уписана у лист 

непокретности 4951 КО Фекетић, земљиште у грађевинском подручју у укупној 
површини од 9 а 05 м2 и то земљиште под зградом-објектом у површини од 3 а 96 м2 
и земљиште уз зграду-објекат 5 а 09 м2 и објекти-зграде изграђени на наведеној 
катастарској парцели и то зграда бр. 1- зграда за заштиту деце и омладине;  
 

4) катастарска парцела бр. 696 у 13. Јули бр. 8 КО Ловћенац, уписана у лист 
непокретности бр. 2445 у КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју у укупној 
површини од 11 а 69 м2 и то земљиште под зградом-објектом у површини од 2 а 81 
м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 25 м2 и земљиште уз зграду – 
објекат у површини од 8 а 63 м2 и зграде-објекти саграђене на наведеној катастарској 
парцели и то зграда бр. 1 – зграда основног образовања, зграда бр. 2 – објекат 
основног образовања. 

Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1. од тачке 1) до тачке 4) овог 
члана са припадајућим покретним стварима на Предшколску Установу ,,Петар Пан“ Мали 
Иђош са седиштем у Ловћенцу, 13. јули бр. 8 МБ: 08575061 (даље: носилац права 
коришћења).    

Члан 2. 
 

Непокретности из члана 1. став  1. од тачке 1) до тачке 4) ове Одлуке дају се носиоцу права 
коришћења на коришћење без накнаде на неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  

                                                             Члан 5. 

У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбe Закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
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Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-2/2016-02 
Дана: 04.03.2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
      10. 

 
На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 

Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

О Д Л У К У  
о преносу права коришћења без накнаде на Библиотеку Мали Иђош 

 
Члан 1. 

 
Констатује се да следеће непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  

1) катастарска парцела бр. 2759 у улици Главна 26. у укупној површини од 14 а 52 м2, 
која је уписана у лист непокретности 4956 КО Мали Иђош, и то земљиште под 
зградом-објектом у површини од 5 а 74 м2, земљиште под зградом-објектом у 
површини од 30 м2 и  земљиште уз зграду-објекат 8 а 48 м2, и објекти саграђени на 
истој ( зграда бр. 1 – зграда културе по. 1, пр. 1, зграда бр. 2 – помоћна зграда пр. 1);  

Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1. тачке 1) овог члана са 
припадајућим покретним стварима на Библиотеку Мали Иђош са седиштем у Малом Иђошу, 
улица Главна бр. 26МБ: 08050970 (даље: носилац права коришћења).  
 

Члан 2. 
 

Непокретности из члана 1. став  1. тачке1)ове Одлуке дају се на коришћење носиоцу права 
коришћења без накнадена неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  
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                                                             Члан 5. 

У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбе Закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-3/2016-02 
Дана:04.03. 2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
 

      11. 
 

На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

О Д Л У К У  
о преносу права коришћења без накнаде на ОШ ,,Никола Ђурковић“ Фекетић  

 
Члан 1. 

 
Констатује се да следећe непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  
 

1) катастарска парцела бр. 286/1 у Братства бр. 63 КО Фекетић, уписана у лист 
непокретности бр. 4951 у КО Фекетић, земљиште у грађевинском подручју у укупној 
површини од 1ха 31а 67 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 22 а 
97 м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 18 а 87 м2, земљиште под 
зградом-објектом у површини од 2 м2 и њива 2. класе 89 а 81 м2 са зградама која су 
изграђена на наведеној катастарској парцели и то зграда бр. 1- зграда за коју није 
позната намена по. 1, пр. 1, сп. 1, зграда бр. 2 – зграда за коју није позната намена пр. 
1, сп. 1, зграда бр. 3 - зграда за коју није позната намена пр. 1. 

Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1. тачка 1)овог члана са 
припадајућим покретним стварима на Основну Школу ,,Никола Ђурковић“ са седиштем у 
Фекетићу, Братства бр. 63 МБ: 8051186 (даље: носилац права коришћења).  
   

Члан 2. 
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Непокретности из члана 1. став  1. тачка 1) ове Одлуке дају се носиоцу права коришћења на 
коришћење без накнадена неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  

                                                             Члан 5. 

У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбe Закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-4/2016-02 
Дана:04.03.2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
 

       12. 
 

На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

О Д Л У К У  
о преносу права коришћења без накнаде на ООШ ,,Ади Ендре“ Мали Иђош 

 
Члан 1. 

 
Констатује се да следећe непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  
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1) катастарска парцела бр. 2183, земљиште у грађевинском подручју у Главна бр. 27 КО 

Мали Иђош, уписана у лист непокретности бр. 4956 КО Мали Иђош, укупне 
површине од 44 а 88 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 9 а 83 
м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 6 а 65 м2, земљиште под зградом-
објектом у површини од 2 а 50 м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 4 а 
79 м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 6 а 31 м2, земљиште под 
зградом-објектом у површини од 1 а 60 м2, земљиште под зградом-објектом у 
површини од 56 м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 1 а 00 м2, 
земљиште под зградом-објектом у површини од 44 м2, земљиште под зградом-
објектом у површини од 19 м2 и земљиште уз зграду – објекат у површини од 11 а 01 
м2 и објекти изграђени на истој катастарској парцели и то зграда бр. 1 -  зграда 
основног образовања по 1, пр 1, сп 1, зграда бр. 2 – објекат основног образовања пр. 1, 
зграда бр. 3 -  објекат основног образовања пр 1, зграда бр. 4 - објекат основног 
образовања пр 1, зграда бр. 5 - објекат основног образовања пр 1, зграда бр. 6 - 
објекат основног образовања пр 1, зграда бр. 7 – помоћна зграда пр 1, зграда бр. 8 – 
помоћна зграда пр 1, зграда бр. 9 – помоћна зграда пр 1, зграда бр. 10 – објекат 
трговине пр 1. 

Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1. тачке 1) овог члана са 
припадајућим покретним стварима на Огледну Основну Школу ,,Ади Ендре “  са седиштем у 
Малом Иђошу, улица Главна бр. 27МБ:08051194 (даље: носилац права коришћења).  
   

Члан 2. 
 

Непокретности из члана 1. став  1. тачке 1) ове Одлуке дају се носиоцу права коришћења на 
коришћење без накнадена неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  

                                                             Члан 5. 

У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбе Закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
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Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-5/2016-02 
Дана:04.03.2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
 

      13. 
 

На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

О Д Л У К У  
о преносу права коришћења без накнаде на Дом Здравља ,,Др Мартон Шандор“ Мали 

Иђош 
 

Члан 1. 
 

Констатује се да следећe непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  
 

1) катастарска парцела бр. 5/1 у Маршала Тита бр. 37 у КО Ловћенац, бр. листа 
непокретности 2089 КО Ловћенац и то земљиште у грађевинском подручју, земљиште 
под зградом-објектом укупне површине 2 а 28 м2 и зграда бр. 1 – стамбена- пословна 
зграда пр. 1 (пословни простор здравства – посебни део 1), сп. 3 пк. 1 која је изграђена 
на истој катастарској парцели;  

2) катастарска парцела 5/2 у Вук Караџић бр. 2 у КО Ловћенац, бр. листа непокретности 
2088 КО Ловћенац и то земљиште у грађевинском подручју, земљиште под зградом-
објектом укупне површине 2 а 25 м2 и зграда бр. 1 – стамбена пословна зграда пр. 1 
(пословни простор здравства бр. посебног дела 1), сп. 2, пк. 1 која је изграђена на 
наведеној катастарској парцели;  

3) катастарска парцела 384 у Маршала Тита 23 КО Фекетић, уписна у лист 
непокретности бр. 4951 КО Фекетић, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 5 а 67 м2 и то земљиште под зградом-објектом у површини од 2 а 62 м2, 
то земљиште под зградом-објектом у површини од 85 м2 и земљиште уз зграду 
објекат 2 а 20 м2 и зграда бр. 1 – објекат здравства и зграда бр. 2 – помоћна зграда 
које су изграђене на наведеној катастарској парцели;  

4) катастарска парцела бр. 2855 у Главна 40 КО Мали Иђош, уписана у лист 
непокретности бр. 3716 КО Мали Иђош, земљиште у грађевинском подручју, 
земљиште под зградом-објектом укупне површине 4 а 70 м2 и бр. зграде 1, приземље, 
бр. посебног дела 17, пословни простор – 8 просторија здравства;  

5) катастарска парцела бр. 2857 у Занатлијска бр. 1, КО Мали Иђош, уписана у лист 
непокретности бр. 4956 КО Мали Иђош, земљиште у грађевинском подручју укупне 
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површине од 20 а 53 м2, и то земљиште под зградом објектом у површини од 10 а 17 
м2, и земљиште уз зграду-објекат у површини од 10 а 36 м2 и зграда бр. 1 – зграда 
здравства пр. 1, сп. 1, пк. 1 која је изграђена на наведеној катастарској парцели; 

6) пословни простор здравства бр. посебног дела 3, приземље, у згради бр. 1 (стамбена 
пословна зграда) који је изграђен на катастарској парцели бр. 4 у Маршала Тита бр. 
37а уписана у лист непокретности бр. 2086 КО Ловћенац. 

 
Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1.  од тачке 1) до 6) овог члана са 
припадајућим покретним стварима на Дом здравља ,,Др Мартон Шандор“  са седиштем у 
Малом Иђошу, улица Занатлијска бр. 1 МБ:08051224 (даље: носилац права коришћења).  
   

Члан 2. 
 

Непокретности из члана 1. став  1. тачке 1) до тачке 6) ове Одлуке дају се носиоцу права 
коришћења на коришћење без накнаде на неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  

                                                             Члан 5. 

У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбе Закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  

Члан 6. 
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-6/2016-02 
Дана:04.03. 2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
 

       
 
14. 
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На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

О Д Л У К У  
о преносу права коришћења без накнаде на Регионалну депонију ДОО Суботица 

 
Члан 1. 

 
Констатује се да следећe непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  

1) део катастарске парцеле 4330/3 КО Мали Иђош, Врбашки пут, уписано у лист 
непокретности бр. 4956 КО Мали Иђош, и то земљиште у грађевинском подручју – 
њива 2. класе у површини од 13 а 12 м2. 

 
Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1. тачке 1)овог члана са 
припадајућим покретним стварима на Регионалну Депонију ДОО Суботица“  са седиштем у 
Суботици, Трг Лазара Нешића бр. 1 МБ:20354194 (даље: носилац права коришћења).  
   

Члан 2. 
 

Непокретности из члана 1. став  1. тачка 1)ове Одлуке дају се носиоцу права коришћења на 
коришћење без накнадена неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  

                                                             Члан 5. 

У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбе Закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-7/2016-02 
Дана:04.03.2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
     15. 

 
На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 

Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

О Д Л У К У  
о преносу права коришћења без накнаде на Месну Заједницу Ловћенац 

 
Члан 1. 

 
Констатује се да следеће непокретности представљају јавну својину Општине Мали Иђош са 
седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32 МБ: 08695059 (даље: Преносилац права 
коришћења), и то:  

1) катастарска парцела бр. 2 у Маршала Тита 43, КО Ловћенац, уписана у лист 
непокретности 2445 КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 21 а 55 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 1 а 41 
м2, земљиште под зградом-објектом у површини од 15 м2, земљиште под зградом-
објектом у површини од 1 а 68 м2 и земљиште уз зграду-објекат у површини 18 а 31 
м2 са објектима који су изграђени на наведеној катастарској парцели и то зграда бр. 1 
– породична стамбена зграда, зграда бр. 2 – помоћна зграда и зграда бр. 3 – помоћна 
зграда;  

2) катастарска бр. 54/2 у Маршала Тита бр. 42, КО Ловћенац, уписана у лист 
непокретности бр. 2445 КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 5 а 41 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 3 а 59 м2 
и земљиште уз зграду-објекат у површини од 1 а 47 м2 са објектима који су изграђени 
на наведеној катастарској парцели и то зграда бр. 1 – породична стамбена зграда;  

3)  катастарска бр. 74/1 у Саво Ковачевић бр. 52, КО Ловћенац, уписана у лист 
непокретности бр. 2445 КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 8 а 52 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 2 а 56 м2 
и земљиште уз зграду-објекат у површини од 5а 00 м2 и њива 1. класе у површини од 
56 м2 са објектима који су изграђени на наведеној катастарској парцели и то зграда 
бр. 1 – породична стамбена зграда;  
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4) катастарска бр. 1123 у Станко Мартиновић, КО Ловћенац, уписана у лист 

непокретности бр. 2445 КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 1 ха 63 а 98 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 21 
м2, гробље у површини од 1 ха 63 а 77 м2 са објектима који су изграђени на наведеној 
катастарској парцели и то зграда бр. 1 – помоћна зграда пр. 1;  

5) катастарска бр. 1508 у Ђуро Стругара бр. 49, КО Ловћенац, уписана у лист 
непокретности бр. 2445 КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 11 а 29 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 1 а 84 
м2 и земљиште уз зграду-објекат у површини од 5 а 00 м2 и њива 1. класе у површини 
од 4 а 45 м2 са објектима који су изграђени на наведеној катастарској парцели и то 
зграда бр. 1 – породична стамбена зграда;  

6) катастарска бр. 1568 у Маршала Тита бр. 73, КО Ловћенац, уписана у лист 
непокретности бр. 2445 КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне 
површине од 12 а 71 м2, и то земљиште под зградом-објектом у површини од 2 а 52 
м2 и земљиште уз зграду-објекат у површини од 5 а 00 м2 и њива 1. класе у површини 
од 5 а 19 м2 са објектима који су изграђени на наведеној катастарској парцели и то 
зграда бр. 1 – породична стамбена зграда;  

7) катастарска бр. 2791 у 13. Јули, КО Ловћенац, уписана у лист непокретности бр. 2445 
КО Ловћенац, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 9 а 86 м2, и то 
земљиште под зградом-објектом у површини од 33 м2  и њива 1. класе у површини од 
9 а 53 м2 и објекти који су изграђени на наведеној катастарској парцели и то зграда 
бр. 1 – објекат комуналних делатности – бунар пр. 1. 
 
 

Преноси се  право коришћења на непокретностима из става 1.  од тачке 1) до 7) овог члана са 
припадајућим покретним стварима на Месну заједницу Ловћенац  са седиштем у Ловћенцу,  
М.Тита бр. 41 МБ:08051291  (даље: носилац права коришћења).  
   

Члан 2. 
 

Непокретности из члана 1. став  1. од тачке 1) до тачке 7)ове Одлуке дају се носиоцу права 
коришћења на коришћење без накнадена неодређено време. 

 
Члан 3. 

Носилац права коришћења има право да ствар држи и да је користи у складу са природом и 
наменом исте ствари, да је да у закуп уз сагласност општинског већа општине Мали Иђош и 
да њоме управља.  
Носилац права коришћења има право и дужност да одржава и изврши капитална улагања у 
погледу ствари дате на коришћење из сопствених и других средстава. 

 
Члан 4. 

Преносилац права коришћења даје своју неопозиву и безусловну сагласност да носилац 
права коришћења своје право може да упише у јавне књиге без њеног даљег питања и 
одобрења, на основу ове Одлуке.  

                                                             Члан 5. 
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У погледу питања која нису регулисана овом одлуком примењују се одредбе закона о јавној 
својини и важећи прописи општине Мали Иђош.  
Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-8/2016-02 
Дана: 04.03.2016. године 
Мали Иђош     
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     16. 

 
На основу члана 18. став 5. и члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник 

Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014), члана 32. став 1 тачка 20) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014), и члана 31. став 1. тачка 
32) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-пречишћени 
текст и 7/2010) и члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. и члана 11. став 1. тачка 5) Одлуке о 
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали 
Иђош (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 10/2014, 25/2015), Скупштина општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о преносу права коришћења без накнаде 

 
Члан 1.  

 
Овом Одлуком се мења Одлука о преносу права коришћења без накнаде бр. 06-27-2/2015-02 од 
30.12.2015.г.  (даље: Одлука) донета од стране Скупштине Општине Мали Иђош.  
 

Члан 2.  
 

У члану 1. став 1. Одлуке брише се тачка 5).  
У осталим деловима Одлука остаје неизмењена. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-9/2016-02 
Дана:04.03.2016.г.  
Мали Иђош     
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      17. 
 
На основу члана 9. Закона о социјалној заштити (,,Сл. Гласник РС“ бр. 24/2011) и члана 31. став 1. 
тачка 7) Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", бр.13/2008-
пречишћени текст и 7/2010)  Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
04.03.2016.године доноси 
 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији 

општине Мали Иђош 
 

Члан 1.  
 

Овом Одлуком се мења Одлукa о правима из области социјалне заштите на територији општине 
Мали Иђош (,,Сл. Лист општине Мали Иђош“ бр. 3/2007).  
 

Члан 2.  
 

У члану 4. став 1. после тачке 13. додаје се тачка 14. који гласи: ,,14. бесплатан боравка у 
предшколској установи“. 

Члан 3. 
 

После члана 28. додаје се члан 28а који гласи:  
 

,,Члан 28а 
 

Бесплатан боравак у предшколској установи 
 

Право на бесплатан боравак у предшколској установи на територији општине Мали Иђош остварују 
породице које су корисници новчане социјалне помоћи или другог вида социјално-материјалног 
обезбеђења и породице са троје или више деце за треће и свако наредно дете.  
На основу списка деце која су корисници услуге из става 1. овог члана Општина Мали Иђош 
надокнади трошкове боравка предшколској установи  у висини економске цене за текућу годину.  
Списак из става 2. овог члана саставља Центар за социјални рад до 15. у текућем месецу за претходни 
месец.“  
 

 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-10/2016-02 
Дана:04.03.2016.г.  
Мали Иђош     
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      18. 
 
 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике 
Србије",број 72/2011,88/2013 и 105/2014), члана 20. став 1. тачка 25. Закона о локалној 
самоуправи("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 83/2014), те члана31. 
став 1. тачка 7. СтатутаОпштине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", 
бр.13/2008– пречишћени текст и07/10), Скупштина Општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 04.03.2016. године доноси 

 
О Д Л У К У 

 О  
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, 

УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ 
ИЂОШ  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се врши измена и допуна Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини Општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали 
Иђош“бр.10/2014).  

 
Члан 2 

 
Члану 11. Одлуке ставу 1. тачка 5) мења се и гласи: „5) доношење одлуке о давању на 
коришћење;“.  
Мења се став 2. који сада гласи: Доношење одлуке о управљању непокретностима, 
доношење одлуке о давању у закуп непокретностии осталим актима располагања 
непокретностије у надлежности Општинског већа Општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Мали Иђош. 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-11/2016-02 
Дана:04.03.2016.г.  
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
     19. 

 
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14) и члана 12. став 1. тачка 2. и члана 31. Став 1. Тачка 6. Статута Општине Мали Иђош 
("Службени лист општине Мали Иђош" бр. 13/2008-пречишћен текст), Скупштина општине 
Мали Иђош, на седници одржаној 04. март 2016. године, доноси 
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ОДЛУКУ  

ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦС "МАЛИ ИЂОШ", ПОТИСНОГ 
ЦЕВОВОДА, ДЕЛА КАНАЛА МАЛИ ИЂОШ - ЊЕГOШЕВО И АКУМУЛАЦИЈЕ "МАЛИ 

ИЂОШ" ПОДСИСТЕМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ "МАЛИ ИЂОШ", НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком доноси се План детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, 
дела канала Мали Иђош - Његoшево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање 
водом "Мали Иђош", на територији општине Мали Иђош  (у даљем тексту: План), који је  
израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка 6/III, под 
бројем Е –2553, а који је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 
План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  
 
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Мали Иђош", уз ову 
Одлуку. 
 
Графички део Плана садржи: 
 
Ред. 
бр. 

Назив карте Размера 

1. 
1.1.  
 
 
 
1.2. 
 
  
 
2. 
2.1. 
 
 
 
2.2. 
 
 
 
2.3. 
 
 
 
 
2.4. 
 
 
 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: 
Извод из планова вишег реда  
1.1.1. Извод из ППО Мали Иђош 
1.1.2. Извод из ПГР радне зоне уз аутопут Е-75 на територији општине 

Мали Иђош 
Границе плана са постојећом наменом површина у обухвату плана 
1.2.1. Секција 1 
1.2.2. Секција 2 
1.2.3. Секција 3 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА: 
Граница плана 
2.1.1. Секција 1 
2.1.2. Секција 2 
2.1.3. Секција 3 
Подела на карактеристичне зоне 
2.2.1. Секција 1 
2.2.2. Секција 2 
2.2.3. Секција 3 
Намена површина, у границама, са локацијама за јавне површине, 
садржаје и објекте  
2.3.1. Секција 1 
2.3.2. Секција 2 
2.3.3. Секција 3 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима 
за обележавање, грађевинске линије, спратност објеката, саобраћајна 
инфраструктура и карактеристични профили 
2.4.1. Секција 1 

 
 
---- 
---- 
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2.5. 
 
 
 
2.6. 
 

2.4.2. Секција 2 
2.4.3. Секција 3 
2.4.4. Карактеристични пресек 2-2 
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 
2.5.1. Секција 1 
2.5.2. Секција 2 
2.5.3. Секција 3 
Предлог површина јавне намене и спровођење  
2.6.1. Секција 1 
2.6.2. Секција 2 
2.6.3. Секција 3 
 

1:2500 
1:100 
 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 

 
Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 
 

Члан 3. 
 
План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 
План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном 
облику.  
 
Tри примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три примерка у 
дигиталном облику чувају се у надлежној служби општине. 
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак 
у дигиталном облику чува се у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 
6/III.   
 
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два примерка у 
дигиталном облику чувају се у ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
бр. 25. 
 

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мали Иђош". 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Мали Иђош 
Скупштина општине Мали Иђош 

 
 
Број:06-4-12/2016-02                  Председник 
Дана:04.03.2016.г.                                                                                         Скупштине општине                                                                      
Мали Иђош                                                                                                     Имре Халгато, с.р. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала Мали Иђош - Његoшево и 
акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош", на 

територији општине Мали Иђош 
 
 
УВОД 
 
Северна Бачка представља територију омеђену државном границом Републике Србије са 
Републиком Мађарском, реком Тисом, каналом ДТД Бездан-Врбас-Бечеј, укупне површине 
око 450.000 ha. Читаво подручје се протеже између кота 90 mnm и 130 mnm, а генералне 
природне карактеристике представљају специфичан геолошки састав тла (континентални 
лес велике водопропустљивости), дубоки нивои подземне воде и висока плодност 
земљишта. Због евидентне ограничености природних водних ресурса, недовољне 
количине и распореда падавина током године, као и изражене појаве сушних година, 
подручје Северне Бачке је ограничено у свом даљем привредном развоју, посебно у 
пољопривредној производњи. 
 
"Генерално решење система за снабдевање водом Северне Бачке" израђено је од стране 
РО "Хидрозавод ДТД" још 1985. године, а за потребе Инвеститора ЈВП "Воде Војводине". 
Овим решењем предвиђено је да се целокупно подручје Северне Бачке снабдева водом из 
више изворишта и то из: канала ДТД, реке Тисе и делимично унутрашњих вода. 
"Регионални систем за снабдевање водом Северне Бачке" подељен је на седам 
подсистема. Пет подсистема захватају воду из канала ХС ДТД а два из реке Тисе. Један од 
подсистема који захвата воду из канала ХС ДТД Врбас-Бездан је и подсистем "Мали 
Иђош". 
 
Обрађивач Плана детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала 
Мали Иђош-Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом 
"Мали Иђош", на територији Мали Иђош је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка број 
6/III. 
 
План се састоји од текстуалног и графичког дела. Планом је извршена подела простора на 
карактеристичне целине и зоне, те су дефинисане: детаљна намена површина и објеката, 
регулационе линије саобраћајних коридора и осталих површина јавне намене, површине 
јавне намене, услови за прикључење објеката (садржаја) на мрежу комуналне 
инфраструктуре, услови и мере заштите, правила грађења по зонама и др.. 
 
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења надлежних органа и 
организација, као и аналитичко - документациона основа планског документа. 
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ОПШТИ ДЕО 
 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

1.1. Правни основ 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела 
канала Мали Иђош-Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом 
"Мали Иђош", на територији општине Мали Иђош (у даљем тексту: План), предстваља Одлука 
(број: 06-2-36/2014-02, од 29.08.2014 године, "Службени лист општине Мали Иђош", бр. 
10/14).  
 
План је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", бр. 64/15), као и са другим прописима 
који непосредно или посредно регулишу ову област. 
 
Законски оквир: 
• Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 

72/09, 18/10, 65/13 и 15/15-УС); 
• Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01-СУС 

и "Службени лист СРЈ", бр. 16/01-СУС и "Службени гласник РС", бр. 
20/09 и 55/13-УС); 

• Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12);  
• Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 

46/14-УС); 
• Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06 и 

65/08-др.закон и 41/09); 
• Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 

41/09 и 10/13-др. закон); 
• Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС",  

бр. 128/14); 

• Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. 
закон, 67/93-др. закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон - 
одредбe чл. 81. до 96.); 

• Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13); 

• Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13-УС и 55/14); 

• Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 
36/09, и 36/09-др. закон, 72/09 - др.закон и 43/11-УС); 

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10); 

• Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 
бр. 135/04 и 36/09); 

• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15); 

• Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 
88/10); 
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• Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13); 
• Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", 

бр. 36/09 и 88/10) 
• Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", 

бр. 88/11) 
• Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 

44/10, 60/13-УС и 62/14); 
• Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14); 
• Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11-исправка, 

93/12 и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 
6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);  

• Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) 
• Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15); 
• Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. 

закон и 93/12); 
• Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/11, 99/11-др.закон и 99/11-др.закон); 
• Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11-

др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон);  
• Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12); 
• Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон, 54/93, 

60/93-исправка, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др.закон, престао да 
важи осим одредаба чл. 9. до 20.); 

• Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка); 
• Уредба о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13 и 

119/13); 
• Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68); 
• Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10); 
• Уредба о режимима заштите ("Службени гласник РС", бр. 31/12). 
 

1.2. Плански основ 
 
Полазна основа за израду Плана је усвојена планска документација: 
• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", бр. 88/10); 

• Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 22/11); 

• Просторни план општине Мали Иђош ("Службени лист општине Мали Иђош",  

бр. 1/10);  

• ПГР-е радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали Иђош ("Службени лист општине 

Мали Иђош", бр. 3/08). 

 
� Смернице из Просторног плана општине Мали Иђош ("Службени лист општине Мали 

Иђош", бр. 1/10)  

 
Предметни простор припада Бачком регионалном систему коришћења, уређења и заштите 
речних вода. На простору Бачке основну хидролошку мрежу чине контурни водотоци, са 
речним акумулацијама узводно од брана на Дунаву и Тиси, затим изграђени канали и 
објекти (уставе, преводнице и црпне станице вишенаменског регионалног Хидросистема 
ДТД) и равничарске акумулације, канали, црпне станице и уставе вишенаменског 
регионалног Хидросистема "Северна Бачка". Комплексном и јединственом систему 
природних и вештачких водотока припадају и водотоци: Бајски канал, Мостонга, Чик, 
Криваја, Јегричка и други, који су сви међусобно воднорежимски усаглашени. 
 
У домену пољопривреде овај регион биће усмерен у правцу производње здраве хране у 
условима сувог ратарења и наводњавања.  
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Може се закључити, да због малих улагања у развој туризма, Општина није успела да 
туристички валоризује све своје атрактивности, тако да су ефекти оствареног развоја 
туризма у досадашњем периоду незадовољавајући. 
 

� Смернице из ПГР-е радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали Иђош 

("Службени лист општине Мали Иђош", бр. 3/08). 

 
У близини Малог Иђоша, планира се изградња акумулације "Мали Иђош". Акумулација 
Мали Иђош предвиђена је у склопу система снабдевања Северне Бачке водом, са 
основном наменом за снабдевање водом пољопривреде, а секундарна намена су туризам, 
спорт и рекреација. Акумулација је лоцирана на притоци Криваје, источно од насеља. 
Планирани су следећи функционални садржаји у контактној зони између трасе ауто-пута 
и атара насеља Мали Иђош:  
- хидро мелиоративни канал и акумулација; 
- туризам, спорт и рекреација; 
- радни и комерцијални комплекси. 
 
 

1.3. Опис обухвата Плана и границе грађевинског подручја 
 

Почетна тачка описа прелиминарне границе обухвата плана детаљне регулације ЦС 
"Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала М. Иђош-Његошево и акумулације М.Иђош 
на територији општине М.Иђош се налази на тромеђи пољских путева, парцела 5020 
(катастарска општина Бачка Топола) и 8384 (катастарска општина Мали Иђош) и парцеле 
4682/3 (катастарска општина Мали Иђош). 
Од тромеђе граница у правцу истока прати границу катастарских општина Бачка Топола и 
Мали Иђош до тромеђе пољских путева, парцеле 5020 (катастарска општина Бачка 
Топола) и 8347 (катастарска општина Мали Иђош) и парцеле 4683 (катастарска општина 
Мали Иђош) где мења правац ка југу прелази у катастарску општину Мали Иђош и прати 
источну међу пољског пута, парцела 8347, пресеца пут, парцела 8309/1, и даље ка југу 
прати источну међу пољског пута, парцела 8348, пресеца пут, парцела 8312 и наставља у 
правцу југа пратећи источну међу пољских путева, парцеле 8357 и 8353 и долази до 
тромеђе пољских путева, парцеле 8353 и 8356 и парцеле 6090. 
Од тромеђе граница у правцу североистока дужином од око 17 м прати западну међу 
пољског пута, парцела 8356, мења правац ка југоистоку, пресеца пољски пут, прелази у 
катастарску општину Ловћенац и прати западну међу парцеле 3611 и западну међу 
пољског пута, парцела 3598 и долази до тромеђе пољских путева, парцеле 3598 и 3568 и 
парцеле 3569. 
Од тромеђе граница мења правац ка западу и прати северну међу пољског пута, парцела 
3568 до тромеђе пољског пута и парцела 3567 и 3570, скреће ка југу и прати источну 
међу парцеле 3570, пресеца пољски пут, парцела 3598 и његовом јужном међом у правцу 
запада долази до тромеђе пољског пута, парцела 3598 и парцела 3565 и 3562. 
Од тромеђе граница наставља у правцу истока и прати северну међу парцела 3562 и 3563, 
пресеца планирану главну сабирну саобраћајницу (ПГР дела радне зоне уз аутопут-75, К.О. 
Мали Иђош) до њене источне међе, мења правац ка југу у дужини од око 290 m прати 
источни међу главне сабирне саобраћајнице, скреће ка југозападу и прати јужну међу 
пољског пута, парцела 3598 до тромеђе пољских путева, парцела 3598 и 3561 и парцеле 
3504, мења правац ка западу и пратећи јуну међу пољских путева, парцеле 3561 и 3562 
долази до тромеђе пута, парцела 3498/2 и парцела 3562 и 3549. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати северну међу пута, парцела 3498/2, пресеца 
канал, парцела 3573 и западном међом парцеле 3575/2 долази до тромеђе парцела 3577, 
3575/2 и 3575/3. 
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца парцеле 3577, 3576, 4429 и 3603 и долази 
до међе пољског пута, парцела 3606 и парцеле 3603 на одстојању од око 140 m источно 
од тромеђе пољског пута, парцела 3606 и парцела 3602 и 3603, наставља даље ка северу 
и пресеца пољски пут, парцела 3606 и пресецајући парцелу 3603 долази до границе 
катастарских општина Ловћенац и Мали Иђош на одстојању од 60 m западно од тромеђе 
пољског пута, парцела 8358 (катастарска општина Мали Иђош), парцеле пројектованог 
канала, парцела 8297 (катастарска општина Мали Иђош) и парцеле 3604 (катастарска 
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општина Ловћенац), улази у катастарску општину Мали Иђош, пресеца пољски пут и 
његовом северном међом долази до тромеђе пољских путева, парцеле 8358 и 8375 и 
парцеле 6091. 
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу пољских путева, парцеле 8375, 
8379 и 8381, пресеца пут, парцела 8310 и даље ка северу прати западну међу пољског 
пута, парцела 8384 и долази до почетне тачке описа прелиминарне границе обухвата 
Плана. 
Укупна површина прелиминарног обухвата Плана износи око 123,70 ha. 
 
1.3.1. Попис катастарских парцела 
 
Границом обухвата Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле: 
- К.О. Мали Иђош: 8297, 8298, 8309/1, 8310, 8347, 8348, 8353, 8356, 8357, 8358, 8375, 8381 и 8384;  

- К.О. Ловћенац: 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3610, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575/1, 

3575/2, 3576, 3577, 4429/2, 3562, 3563, 3566, 3559/1, 3559/2, 3560, 3561, 3562, 3722, 3752/2, 3719, 

3721, 3598, 3723 и 3598. 

 

2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
У централном делу Бачке, у подножју Телечке висоравни и долини реке Криваје простире 
се општина Мали Иђош (181 km2). Територију општине река Криваја дели на два 
приближно једнака дела протичући правцем северозапад-југоисток, те се може издвојити 
долина Криваје, док се западно и источно од ње налази бачка лесна зараван. 
Општина представља једну од најмањих општина (после Бачког Петровца и Темерина) у 
Војводини. У три насеља, и три катастарске општине – Фекетић, Ловћенац и Мали Иђош 
према попису из 2002. године живи 13.494 становника. 
 
Општина Мали Иђош се налази  јужно од општине Бачка Топола, источно од општине Кула, 
северно од општине Врбас, северозападно од општине Србобран и западно од општине 
Бечеј. 
 
Наводњавање пољопривредних површина на територији општине Мали Иђош преко 
заливних система скоро и да не постоји. Постојећи заливни системи су у оквиру 
пољопривредних предузећа, али су углавном ван функције. Основни проблем у 
функционисању заливних система су недовољан број самоходних заливних кишних крила 
и неисправност и недовољна снага постојећих црпних пумпи. 
 
Одводњавање сувишних вода дренажом или путем отворених мелиоративних канала у 
најближе реципијенте (Кривају), је у ранијим периодима решено у потпуности. Међутим, 
током времена ова мрежа одводних канала није довољно одржавана, па се мора 
планирати њихово редовније одржавање уз могућност изградње нових или измештање 
постојећих траса. 
 
На подручју општине Мали Иђош, не постоји потреба за одводњавањем пољопривредних 
површина, већ напротив, свака количина влаге је добро дошла са аспекта пољопривредне 
производње и обраде земљишта. Изградњом акумулације "Мали Иђош" и доводног канала 
Кула-Мали Иђош створиће се могућности за наводњавање належућих пољопривредних 
површина, а поред ове основне намене, отварају се и могућности за развој туризма, 
спорта и рекреације. 
 
Посредни излазак на ауто-пут Е-75, као део Паневропског коридора X, излазак друмском 
везом на, државни пут Iб реда бр. 100/M-22.11 (главна насељска саобраћајница – 
ГНС), су елементи који овом простору дају изванредне просторно-саобраћајне 
предиспозиције за неометан развој, посебно са аспекта путног транспорта. 
 

                                                 
1 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена 

паралела са постојећим ДП: М-22/Е-75 је ДП Iа реда бр.1 (А1), М-22.1 је државни пут Iб реда бр. 100 
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Основну везу комплекса акумулације као и дела радне зоне са категорисаном путном 
мрежом и насељским системом саобраћајница чиниће приступна саобраћајница са својом 
везом – раскрсницом на главној сабирној саобраћајници. Главна сабирна саобраћајница 
се везује на предметни ДП бр. 100/М-22.1 који је уједно и главна насељска 
саобраћајница у насељу Мали Иђош. Ова планска решења су преузета из плана вишег 
реда са одговарајућом разрадом кроз предметни план детаљне регулације канала и 
акумулације. 
Основни потенцијал у водопривредном смислу представља могућност наводњавања у долини 
Криваје и на належућим површинама око планиране акумулације ''Мали Иђош'', затим 
могућност одвијања активности на овој акумулацији (туризам, спорт и рекреација). 
 
ПГР-е радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали Иђош ("Службени лист општине Мали 

Иђош", бр. 3/2008) је важећи плански документ којим су дати услови и смернице за изградњу у 

простору намењеном радним и комерцијалним садржајима као и садржајима намењеним туризму и 

рекреацији. Предметни простор је ушао у границе обухвата предметног Плана, како би се на 

адекватан начин сагледао простор и могућности решавања саобраћајног приступа планираним 

садржајима. 

 

У обухвату плана нема изграђене електроенергетске инфраструктуре. 
 
У делу обухвата плана постоји изграђена електронска комуникациона инфраструктура-
оптички кабл транспортне мреже са којим ће се укрштати планирани водни објекат. 
 
У обухвату плана нема изграђене гасоводне инфраструктуре. 
 
На простору обухвата Плана је заступљено пољопривредно земљиште, као и остаци 
природне вегетације и вештачки подизане зелене површине у виду група садница 
лишћарског порекла. 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
  
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ  
 
На основу важећег "ПГР-е радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали Иђош" 
("Службени лист општине Мали Иђош", бр. 3/2008), део простора наведеног Плана је у 
обухвату ПДР-е. 

 
Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", 
потисног цевовода, дела канала Мали Иђош-Његошево и акумулације "Мали Иђош" 
подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош", на територији Мали Иђош су: 
- привођење земљишта планираној намени; 

- реализација планираних садржаја (изградња подсистема "Мали Иђош" као дела Регионалног 

система за снабдевање водом "Северна Бачка"); 

- изградња планираних садржаја у складу са основним принципима одрживог развоја, што 

подразумева заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и животне средине уз 

поштовање постојећих капацитета животне средине на посматраном подручју; 

- прилагођавање простора глобалним потребама; 

- координирање и усклађивање интереса приватног и јавног сектора; 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја, а самим тим и просперитет 

како појединца тако и општине; 

- усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и квалитета 

живота. 
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У стручној пољопривредној пракси опште је позната чињеница да се наводњавањем 
постиже значајно већи принос свих пољопривредних култура. Наводњавање ја 
мелиоративна мера којом се практично закључује циклус стварања услова за формирање 
оптималног водно-ваздушног режима земљишта у биљној производњи. Делимично 
наводњавање утиче и на умањивање проблема и последица суше, може утицати на 
рационализацију прихрањивања и заштите гајених услова, увек утиче на примену 
агротехнике, структуре производње, својства третираног земљишта и добијених приноса 
културних биљака. 
С обзиром на најављене, или текуће, глобалне климатске непогоде наводњавање добија 
све већи значај доприносећи остваривању високих и стабилних приноса гајених биљака 
као основе за снабдевање човечанства.  
 
Наводњавање има веома значајну еколошку улогу. Наиме, наводњавање пружа велике 
могућности за промену својстава основног природног спорообновљивог ресурса у биљној 
производњи – земљишта. 
  
Конкуренција између пољопривреде, индустрије и насеља за ограничене водне ресурсе 
већ је у многим земљама условила развој. Пољопривреда није само највећи корисник 
воде у смислу запремине, него је такође и релативно ниско цењен и високо 
субвенционисани корисник воде.  
 
Израда и спровођење предметног урбанистичког плана чин је одговорног и доброг 
планирања како државе-покрајине-локалне заједнице, тако и управљача - ЈВП "Воде 
Војводине", тј. трасирање остваривог развоја. Утврдиће се стратегија привођења 
земљишта планираној намени, подстицање и вођење одрживог и стабилног економског 
развоја уз безусловно поштовање околине и њене заштите.  
 
Када је туризам, као привредна грана, у питању, сваки план одрживог туризма, мора 
рачунати са такозваним носећим капацитетом простора. Процена носећег капацитета 
представља веома важну компоненту у планирању просторног развоја туризма. Он се 
користи и као показатељ утицаја туризма на животну средину, као и способност 
екосистема да се самоодржава и подстиче развој људских активности, без негативних 
повратних ефеката. У том смислу, носећи капацитет је средство у организацији туризма, 
помоћу кога се кроз редукцију броја туриста спречава нарушавање туристичке 
дестинације и њених природних, културних и друштвених вредности, као и економска 
исплативост.  
 
Велики потенцијал представља близина ауто-пута за транзитни туризам. Овај вид 
кретања, који има највећи обим протока возила и путника може да оствари значајну 
потрошњу ако им се обезбеде услови за то.  
 
Близина ауто-пута је просторна предност и за формирање зоне радних и 
комерцијалних садржаја. 
 
Развој просторне целине која је предмет Плана и концепцијско решење исте, поред свега 
напред наведеног, заснован је и на: 
� исказаним иницијативама за изградњу на датом простору и захтевима будућих 

корисника, усклађеним са стручним мишљењем обрађивача Плана. 
� претходним условима добијеним од надлежних органа и институција: 

- СББ Српске кабловске мреже д.о.о.; 

- СРБИЈАГАС; 

- РС; МУП; Сектор за ванредне ситуације; Одељење за ванредне ситуације; 

- МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СУБОТИЦА; 

- ВИП; 

- "НОВИ САД- ГАС" Д.П.; 

- "Телеком Србија", Предузеће за телекомуникације а.д., ИЈ Суботица; 

- ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак "Електродистрибуција Суботица"; 

- Теленор д.о.о.; 
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- ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ, ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ; 

- ЈП ЕМС, ПОГОН ПРЕНОСА "НОВИ САД"; 

- "Покрајински завод за заштиту природе" Нови Сад; 

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

 
1.1. Зона акумулације, туризма и рекреације  

 
Вештачкa језера су у данашње време све бројнија. Акумулационо језеро је такође 
вештачко језеро. Његова намена може бити: за потребе хидроенергије, наводњавање, 
одводњавање, спорт, рекреацију, туризам. 
 
Акумулација Мали Иђош предвиђена је у склопу система снабдевања Северне Бачке 
водом, са основном наменом за снабдевање водом пољопривреде-наводњавање, а 
секундарна намена су спорт и рекреација. Акумулација је лоцирана на притоци Криваје-
водотоку К-12, источно од насеља. 
 
Улога акумулације је вишеструка: 
- акумулирање сопствених вода слива; 
- обезбеђивање рада система и подсистема; 
- задржавање поплавних таласа; 
- дневно и сезонско изравнавање вршне потрошње; 
- повољан утицај на климу и животну средину; 
- заштита квалитета воде, природе и животне средине; 
- коришћење за рибарство и туризам; 
- рекреација и спортови на води, и др. 
Излетничка кретања су добила, попримила, карактер рекреативних кретања. Све чешће 
се на популарне излете одлази ради рекреације и разоноде, што се остварује краћим или 
дужим боравком у природи. Одомаћила се слика ћебета, плетене корпе пуне хране и пића 
у природи, уз неизбежне игре са лоптом, тзв. "пикник". 
 

1.2. Зона радних и комерцијалних комплекса  
 
Планом детаљне регулације неопходно је обезбедити простор за адекватно 
функционисање радних садржаја, који у овом тренутку нису познати. Функционална 
организација простора треба да омогући стварање радних комплекса и њихово брзо и 
квалитетно повезивање на мрежу категорисаних путева. 
 
Зона радних и комерцијалних комплекса планирана је у контактној зони између трасе 
аутопута и атара насеља Ловћенац, а планирани су следећи садржаји:  
- производно-услужни комплекси;  

- комерцијално-услужни комплекси;  

- улични коридори унутар планираних радних и комерцијалних садржаја који служе за постављање 

саобраћајне, хидротехничке, енергетске и остале планиране комуналне инфраструктуре. 

 
1.3. Зона канала 

 
Канал Мали Иђош-Његошево је основне дужине око 11,5 km, односно до споја са 
водотоком Чик његова дужина је око 20 km. Из канала је могуће наводњавати око 12000 
ha обрадивог пољопривредног земљишта. На територији општине Мали Иђош канал се 
простите на око 4 km његове основне дужине. Канал је трапезног попречног пресека, 
ширине дна канала 1 m, са нагибима косина 1:1,5. Канал је обложен водонепропусном 
ХДПЕ фолијом у циљу смањења губитка воде инфилтрацијом у тло.  
 
Почетни део канала је у насутом терену-насипу, крајњи део канала је у усеку. Ширина 
круне насипа је 6 m, ширина заштитног појаса је око 6 m, нагиби косина 1:1,5. 
Меродавни проток у каналу је око 1,2 m3/s. Дубина воде у каналу је од 0,9 до 1,6 m. На 
правилним размацима је постављена GEOWEB саћасти перфорирани систем за заштиту од 
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утапања животиња. Канал пресецају мостови државних путева, локалних путева и 
пољских путева. Ширина каналског појаса је од 35 до 45 m. 
 
Отворени канал омогућава наводњавање околног пољопривредног земљишта путем 
стабилних црпних станица изградњом водозахватне грађевине на каналу.  
 
Локација црпних станица  ће бити дефинисана према стварним потребама корисника, уз 
накнадно издате услове од стране ЈВП Воде Војводине. Могуће је водозахват црпне станице 
предвидети изградњом захватног цевовода или канала до локације црпне станице сваког 
појединачног корисника, на локацији корисника. 
 
Локација водозахвата појединачних црпних станица треба да омогући нормално 
функционисање и одржавање канала. 
 
Планом се ствара могућност прикључења на канал путем водозахватног отвореног канала 
или зацевљења, што ће се дефинисати посебним условима на захтев корисника. 
 
2.  ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ 

КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА 
 

2.1. Хидро - мелиоративни канал и акумулација  
 
Регионални подсистем "Мали Иђош" се снабдева водом из ХС ДТД. Кључни елементи на 
подручју овог подсистема су: магистрални канал "Кула-Мали Иђош", акумулација и црпна 
станица "Мали Иђош" и канал "Мали Иђош - Његошево". Предмет овог ПДР-а је 
акумулација "Мали Иђош", црпна станица "Мали Иђош" и канал "Мали Иђош-Његошево" 
на делу територије Мали Иђош. 
 
Акумулација служи као компензациони базен у који се доводи вода из канала "Кула - 
Мали Иђош". Црпна станица "Мали Иђош" захвата воду из доводног цевовода канала 
"Кула-Мали Иђош" и потискује у отворени канал "Мали Иђош - Његошево". 
 
Локација бране акумулације се предвиђа на каналу К-12, на око 350 метара узводно од 
његовог улива у водоток Криваја, који je на km 42+400. Предвиђено je да се 
акумулација" Мали Иђош" снабдева водом преко дикера који спаја канал "Кула - Мали 
Иђош" и акумулацију. Траса дикера пролазиће испод корита Криваје. 
 
Ha изливу у акумулацију се предвиђа изливна грађевина. Планирани радни ниво воде у 
акумулацији је од 93,00 mnm до 95,00 mnm. Корисна запремина акумулације је више од 
260000 m3, док је укупна запремина преко 565000 m3. Дужина акумулације је око 1850 
m. Земљана брана је висине око 9 m, ширине круне 6 m и дужине око 140 m. Нагиби 
косине су 1:3 и 1:2.5. Опремљена је објектом темељног испуста за пражњење 
акумулације као и бочним преливом са брзотоком за евакуацију воде изнад маскималног 
нивоа у акумулацији. Максимални доток воде у акумулацији је око 1.5 m3/s, што је и 
проток меродаван за димензионисање евакуационог органа. 
 
Брзоток бочног прелива се излива у водоток К-12. Кота круне бране је на 96.50 mnm. 
Косина бране према акумулацији се облаже бетоном. Кота прелива је на 95.00 mnm. 
Брзоток је бетонски канал трапезног профила, ширине дна 1 m, нагиба косина 1:1 и 
висине 1.5 m. Темељни испуст је бетонски канал димензије 1x1 m. 
 
Изградњом црпне станице "Мали Иђош", потисног цевовода и свих потребних објеката би 
се снабдевао водом канал "Мали Иђош - Његошево" из кога се, опет, снабдевају 
належући системи за наводњавање, на површини од око 2500 ha. Планирани капацитет 
црпне станице је око 1.2 m3/s. Од црпне станице до отвореног канала "Мали Иђош – 
Његошево" планира се потисни цевовод дужине око 2400 m и пречника 1 m.  
 
Потисни цевовод је положен на око 25 m од западне линије акумулације. Црпна станица 
се опрема пумпним агрегатима, енергетиком и приступним путем. Кота нивоа воде у 
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изливном каналу "Мали Иђош-Његошево" је 106,30 mnm. Црпна станица заузима простор 
на око 12x38 m. Могућа су одступања од димензија до + -10%.  
 
Отворени канал "Мали Иђош-Његошево" је на територији општине Мали Иђош дужине око 
4 km. Ширина дна канала је 1 m, нагиби косине су 1:1.5, а дубина воде у каналу је од 1 
до 1.5 m. Канал је једним делом трасе у насипу а у другом делу у усеку. На каналу се 
налазе пропусти за прелаз возила, пољопривредне механизације и дивљачи. Канал се 
облаже фолијом-геомембраном од ХДПЕ читавом дужином. Поставити GEOWEB мреже, 
ширине 10 m и 20 m, са испуном од туцаника за потребе евентуалног изласка животиња 
које упадну у канал. Канал има капацитет од око 1.2 m3/s.  
 
Траса канала наставља се на територији општине Бачка Топола, планирањем и изградњом 
канала "Мали Иђош-Његошево-Чик", подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош" на 
територији Бачка Топола (израда ПДР-е је у току). 
 

2.2. Зеленило, туризам и рекреација 
 
За зону туризма и рекреације обавезна је урбанистичка разрада Урбанистичким 
пројектом, а на основу услова "Покрајинског завода за заштиту природе" у циљу очувања 
природних и животињских реткости и врста и на основу услова ЈВП "Воде Војводине" 
Нови Сад у циљу тачног одређивања положаја и облика акумулационог језера и 
утврђивања тачне намене површина: 
- заштитно зеленило; 

- ветрозаштитни појасеви и  

- урбанизоване површине. 

 

Примарни задатак акумулационог језера је наводњавање/одводњавање пољопривредних 
површина, али исто тако може постати и атрактивна туристичка дестинација у 
комбинацији са спортско рекреативним садржајима:  
- организовани (комерцијални) риболов – планирано порибљавање;  

- аква камп (дрвене кућице, монтажно демонтажни објекти, шатори, итд.) који би омогућио 

риболовцима, али и осталим посетиоцима (љубитељи природе, излетници) да бораве у овом 

простору; 

- омогућити и уредити простор за купање, плаже (где је то могуће) или постављањем понтона. 

 
2.3. Радни и комерцијални послови 

 
У оквиру грађевинских парцела у зони радних и комерцијалних послова дозвољена је 
изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у 
комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-
складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат. 
  
Неопходно је обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-техничке 
услове за рад и боравак запослених, у складу са важећим стандардима и прописима: 
применом савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и функционалном 
организацијом простора и објеката (производних, складишних, стоваришних, управних, 
трговинских, техничких, пратећих, итд.), увођењем свих потребних инсталација, међусобним 
везама радних места (нарочито у појединачним функционалним целинама). 
 

2.4. Главна сабирна саобраћајница (ГСС) 
 
Основну везу целог комплекса радне зоне (важећи ПГР-е радне зоне уз ауто-пут на 
територији општине Мали Иђош), чији је један део и акумулација Мали Иђош, са 
категорисаном путном мрежом и насељским системом саобраћајница чиниће главна 
сабирна саобраћајница са својим везама на ДП Iб реда бр. 100/М-22.12. У контексту 

                                                 
2 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена 

паралела са постојећим ДП: М-22.1 је државни пут Iб реда бр. 100 
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дефинисања приступа до акумулације и канала ова саобраћајница је значајна у функцији 
обезбеђења непосредне везе са категорисаном путном мрежом. 
 

2.5. Приступна саобраћајница 
 
Основну везу комплекса акумулације и површина намењених туризму, спорту и 
рекреацији, као и дела радне зоне са категорисаном путном мрежом и насељским 
системом саобраћајница чиниће приступна саобраћајница са својом везом – раскрсницом 
на главној сабирној саобраћајници (ГСС). 
 

2.6. Атарски путеви 
 
Постојећи атарски путеви се задржавају у оквиру својих парцела са основном функцијом 
обезбеђења приступа свим парцелама пољопривредног земљишта у обухвату. 
 

2.7. Зелене површине 
 
Зелене површине у обухвату Плана ће чинити постојеће и планиране зелене површине 
око акваторије акумулације, канала и у оквиру површина за спорт и рекреацију,  
формиране као заштитно зеленило, зелене површине у коридору саобраћајница и зелене 
површине у оквиру радног и комерцијалног комплекса.  
 
На површинама око акваторије акумулације, канала и у оквиру површина за  спорт и 
рекреацију, заштитно зеленило ће чинити природна степска и ливадска вегетација долине 
на просторима изнад планираног минималног водостаја. На вишим деловима косина 
долине ће бити сачувана постојећа вегетација, а високо заштитно зеленило ће бити 
формирано уз међне линије парцела које се граниче са обрађеним површинама. Тамо где 
постојећа вегетација буде уништена, потребно је обезбедити континуални приобални 
вегетацијски тампон појас.  
 
Зелене површине у североисточном делу акумулације, које су означене као станиште 
заштићених и строго заштићених врста са остацима степе на лесу, биће задржане у 
постојећем стању, такође у функцији заштитног зеленила. 
 
Зелене површине у коридору саобраћајница ће бити формиране као линијско зеленило, а 
површине у оквиру радног и комерцијалног комплекса ће бити такође у функцији заштите.  
 

2.8. Биланс површина 
 

Намена 
повр
шина 

постојеће Намена 
по
вр
ши
на 

планирано 

Пољопривред
но 
земљ
иште  

Грађевинс
ко 
зе
м
љи
шт
е 

- обрадиво 

пољопривредно 

земљиште 

- зеленило, туризам и 

рекреација 

- рад 

- заштитно зеленило 

- саобраћајне 

површине 

- акумулација:  



Страна 30.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
- акваторија 

- зеленило 

- канал 

- ливаде - зеленило, туризам и 

рекреација 

- акумулација: 

- акваторија 

- зеленило 

- заштитно зеленило 

- атарски путеви - зеленило, туризам и 

рекреација 

- акумулација: 

- акваторија 

- зеленило 

- саобраћајне 

површине 

- рад 

Водно 
земљ
иште 

- акумулација 
- постојећи канали 

Пољопривред
но 
земљ
иште 

Пољопривредно 

земљиште 

- атарски путеви - атарски путеви 
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Укупна 

повр
шина 
обух
вата  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грађевинско земљиште 
Површина 

% 
ha а m2 

Површине грађевинског земљишта у грађевинском 

подручју изван насељеног места: 118 43 40 95,7 

- Постојећа траса канала  23 64 0,2 
- Планирана траса канала 15 48 02 12,5 
- Брана  45 41 0,4 
- Акваторија акумулације са изливном грађевином 17 48 89 14,1 
- Црпна станица  4 56 0,1 
- Заштитно зеленило 27 96 39 22,6 
- Изливна грађевина  3 92 0,0 
- Главна сабирна саобраћајница  85 97 0,7 
- Приступне саобраћајнице 3 72 61 3,0 
- Интерне саобраћајнице  15 03 0,1 
- Радни и комерцијални послови 18 05 82 14,6 
- Зеленило,  туризам и рекреација 33 93 14 27,4 
Пољопривредно земљиште 5 26 68 4,3 
- Атарски путеви 5 26 68 4,3 
Укупна површина у обухвату Плана 123 70 08 100 

 
Простор у обухвату Плана је постојеће пољопривредно и делом грађевинско земљиште 
изван грађевинског подручја насељеног места. Плановима вишег реда земљиште у 
обухвату Плана намењено је за грађевинско земљиште ван грађевинског подручја 
насељеног места (изградња инфраструктурних објеката и коридора у атару, зона за спорт 
рекреацију и туризам, радна зона, итд.).  
 
 
3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И 

ОБЈЕКТЕ 
 
Планом детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала Мали Иђош 
- Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош", 
на територији Мали Иђош планиране површине јавне намене су: 
- постојећа траса канала;  

- планирана траса канала; 

- брана; 

- акваторија акумулације са изливном грађевином; 

- црпна станица; 

- зелене површине; 

- изливна грађевина; 
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- прелив са брзотоком; 

- главна сабирна саобраћајница - намена планирана ПГР-е; 

- приступне саобраћајнице; 

- интерне саобраћајнице; 

- атарски путеви. 

 
Планиране парцеле јавне намене се образују од следећих парцела: 
 

Намена 
Парцеле 
целе делови 

акумулација 3575/2,3573,3574,3
575/1, 

3607,3608,3605,360
4 

(КО Мали Иђош) 

3571,3572,3577,3560,3562,
4429/2, 

3610,3570,4429/2,3606,356
6  

(КО Мали Иђош) 
канал 8297,8298 (КО 

Ловћенац) 
 

сабирна 

саобра

ћајниц

а 

 3563,3722,3719,3752/2,372

3,3566 

(КО Мали Иђош) 

приступне 
саобра
ћајниц
е 

 3723,3598,3560,3563,3562,
3571, 

3562,3572 (КО Мали Иђош) 

атарски путеви 3561 (КО 
Ловћенац)
, 8375, 

8353, 
8357,8379
,8381,834
8, 

8348,8347 (КО 
Мали 
Иђош) 

3563,4429,3606 (КО 
Ловћенац), 8356, 
8358 (КО Мали 
Иђош)  

 
 
4.  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ 
ПОДЛОЗИ 

 
4.1. План регулације 

 
Планом регулације су дефинисане површине јавне намене и то су приступне 
саобраћајнице и заштитно зеленило. Регулационе линије су дефинисане постојећим и 
новоодређеним међним тачкама. 
 
Списак новоодређених међних тачака: 
Број тачке Y X Број 

тачке 

Y X 

1 7398932.34 5062838.35 26 7399208.18 5063993.34 

2 7398930.09 5062780.40 27 7399185.01 5064050.55 

3 7399021.62 5062584.60 28 7399184.00 5064093.21 

4 7399113.43 5062975.43 29 7399163.19 5064144.87 

5 7399149.54 5063119.82 30 7399157.40 5064208.75 

6 7399222.70 5063155.52 31 7399270.07 5063184.55 

7 7399255.61 5063298.88 32 7399265.61 5063149.67 

8 7399251.61 5063401.49 33 7399284.33 5062990.69 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2016.                              Страна 33. 
Број тачке Y X Број 

тачке 

Y X 

9 7399255.42 5063503.24 34 7399378.73 5062709.01 

10 7399277.24 5063560.24 35 7399364.52 5062704.23 

11 7399250.87 5063642.29 36 7399145.47 5062623.75 

12 7399204.95 5063744.85 37 7399133.88 5062632.05 

13 7399206.18 5063791.77 38 7399108.97 5062712.30 

14 7399221.73 5063832.82 39 7399101.51 5062826.32 

15 7399227.61 5063867.28 40 7399108.22 5062895.38 

16 7399251.53 5063903.71 41 7399162.40 5063109.19 

17 7399323.43 5063953.79 42 7399250.56 5063149.20 

18 7399341.27 5063991.39 43 7399269.61 5062987.40 

19 7399340.13 5064053.82 44 7399388.90 5062703.85 

20 7399288.17 5064153.72 45 7399359.44 5062694.21 

21 7399281.19 5064110.44 46 7399242.87 5063189.84 

22 7399281.19 5064052.30 47 7399228.22 5063141.63 

23 7399266.05 5064009.40 48 7399129.51 5062977.71 

24 7399255.04 5063987.52 49  7399093.41 5062898.00 

25 7399219.34 5063985.85 50 7399086.46 5062826.58 

 

Регулационе линије и координате преломних тачака регулације сабирне саобраћајнице су 
преузети из ПГР-а радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали Иђош. 
 
Број тачке Y X Број 

тачке 

Y X 

275 7399957.90 5062881.50 279 7399849.68 5063074.89 

276 7399986.71 5062891.46 280 7399875.86 5063089.54 

277 7399936.33 5062981.48 281 7399841.86 5063150.30 

278 7399910.15 5062966.83 282 7399815.66 5063135.69 

 
Траса цевовода је дефинисана пројектом и попис парцела планираних за непотпуну 
експропријацију је дат у следећој табели. 
 

Намена Парцеле 
цевовод 3577, 3575/2, 3576, 4429/2, 3603, 3606 (КО 

Ловћенац) 
8358, 8297 (КО Мали Иђош) 

 
Грађевинске линије 
 
Грађевинске линије одређене су у поглављу 2. Правила грађења, као и у графичком 
прилогу бр. 2.4.1.; 2.4.2.; 2.4.3. Регулационо – нивелациони план са аналитичко 
геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност објеката и 
карактеристични пресеци.  
 

4.2. План нивелације 
 

За израду нивелационог приказа коришћена је следећа документација: катастарско - 
топографски план у размери Р=1:1000. 
 
Нивелационим решењем приказани су следећи елементи: 
- коте прелома нивелете осовина приступних саобраћајница; 
- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница; 
- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,19-7,46%). 
 
Кота круне бране акумулације, као и коте припадајућих објеката су преузети из пројектне 
документације. 
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За израду пројектне документације за приступне саобраћајнице, подужни нагиб 
саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и 
геодетског снимања терена.  
 
Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне 
нивелманске мреже. 
 

4.3. Правила парцелације, препарцелације и формирање грађевинске парцеле 
 
4.3.1. Правила парцелације 
 
На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 
деобом се образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену. 
 
За образовање грађевинских парцела за изградњу објеката који нису објекти јавних намена 
нити представљају површине јавних намена дат је предлог парцелације који представља 
оптималну величину грађевинске парцеле за изградњу објеката предвиђене намене. 
 
Израдом ПДР-е ће се постићи уређење простора према посебним захтевима будуће 
намене, која у овом тренутку није позната, по модуларном систему уређења, који пружа 
могућност крајње флексибилне организације и реализације планираних садржаја. Овим 
Планом дат је предлог парцелације, могућност укрупњавања-спајања или деобе парцела 
у зависности од конкретних просторних захтева условљених технолошким потребама, тј. 
потребама будућих корисника. 
 
4.3.2. Правила препарцелације 
 
Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 
препарцелацијом се образују нове јединствене грађевинске парцеле површина јавне 
намене и то су: акумулација, канал, сабирна саобраћајница и приступне саобраћајнице. 
 
 
 
5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

5.1. Природна добра 
 
На простору обухвата Плана нису евидентирана заштићена подручја. 
 
Евидентиран је део регионалног еколошког коридора водотока Криваје, који је утврђен 
Регионалним просторним планом АП Војводине. Лесна долина у којој се планира 
акумулација, представља станиште заштићених и строго заштићених животињских врста 
(Falco vespertinus, Merops apiaster, Muscicapa striata, Lanius collurio) и регистрована је у 
бази података Покрајинског завода за заштиту природе као станиште еколошке мреже 
МИЂ01.  
 
Северни део долине садржи остатке степа на лесу, станишног типа приоритетног за 
заштиту на основу  Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о 
типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима 
станишта и о мерама заштите за њихово очување ("Службени гласник РС", бр. 35/10) и 
заштићене биљне врсте (Astragalus austriacus, Salvia austriaca). 
 
Јужни део долине и канал до Криваје, као и заштитно зеленило уз канал, представљају 
локални еколошки коридор који повезује регистровано станиште са регионалним 
коридором Криваје. Коридор Криваје је уједно и станиште заштићених и строго 

заштићених врста аграрних површина, које су наведене у списковима Правилника 
о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива (“Службени гласник РС”, бр. 5/2010 и 47/11). 
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Мере заштите природних добара на подручју обухвата Плана обухватају мере заштите 
које треба спроводити на простору станишта заштићених и строго заштићених врста и 
регионалног еколошког коридора водотока Криваје. 
Заштита строго заштићених врста се спроводи у складу са критеријумима наведеног 
Правилника, забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима 
се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности 
на управљању популацијама. Заштита заштићених дивљих врста се спроводи 
ограничењем коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности 
којима се наноси штета врстама и њиховим стаништима као и предузимањем мера и 
активности на управљању популацијама. 
 
Мере заштите еколошке мреже односе се на правна лица и физичка лица која користе 
природне вредности и обављају активности и радове, у складу са законом којим се 
уређује заштита природе. На основу Уредбе о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", 
бр. 102/2010), прописане су мере заштите ради очувања биолошке и предеоне 
разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и 
унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста. 
 
На подручју еколошке мреже примењују се мере, методе и техничко-технолошка решења 
са циљем очувања повољног стања еколошки значајних подручја и унапређивања 
нарушеног стања делова еколошке мреже. Зоналним распоредом урбано-руралних 
садржаја и применом одговарајућих техничко-тенхолошких и других решења, треба 
елиминисати или ублажити негативне утицаје на живи свет. На местима укрштања 
еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који формирају баријере 
за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења за неометано кретање 
дивљих врста.  
 
Лесна долина Криваје, због физичких особина леса и чернозема, као и због учесталости 
јаких падавина и ветрова, припада подручјима на којима је ерозија плодног земљишта 
највише изражена. Педолошке особине повећавају осетљивост будуће акумулације према 
дифузном загађењу са околних пољопривредних површина. Хемикалије и храниљиве 
материје, нарочито азот и фосфор који изазивају еутрофикацију, погоршавају квалитет 
воде и убрзавају замуљивање акумулације. Ови утицаји ће  бити  смањени, формирањем 
зеленог тампон појаса уз обалу акумулације. Квалитет воде зависи и од развијености 
приобалног мочварног појаса (тршћаци и подводне биљке) у којем се одвија процес 
самопречишћавања воде. 
 
Изграђени делови обале еколошког коридора смањују проходност коридора, 
представљајући баријеру за одређене врсте, а негативни ефекти изграђених делова 
обале умногоме зависе од примењених техничких решења (тип обалоутврде, 
осветљеност, саобраћајна инфраструктура, проценат зеленила), као и од дужине 
измењене деонице. Извори светлосног зрачења угрожавају популације ноћних животиња, 
јер функционишу као светлосне клопке, а такође стресно утичу на фауну у близини 
саобраћајница.  
 
На основу података о биодиверзитету већ постојећих акумулација на Криваји, планирана 
акумулација ће поседовати особине плитких низијских језера, у којем ће спонтано 
развијати биљне и животињске заједнице природних станишта и постаће заменско 
станиште бројним угроженим, законом заштићеним врстама. Уређење и одржавање 
акумулације, нарочито њеног обалног појаса, треба да буде у складу са очувањем 
биолошке и предеоне разноврсности станишта унутар агроекосистема и других 
неаутономних и полуаутономних екосистема, а спроводи се првенствено очувањем и 
заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, групе стабала, бара и 
ливадских појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном 
дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. 
 
Ван обухвата овог Плана је подручје планирано за заштиту, Предео изузетних одлика 
„Лесне долине Криваје“, а предметно станиште заштићених и строго заштићених врста се 
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налазе у заштитној зони овог  подручја. 
 
Мере заштите природних добара 
 
На основу услова Покрајинског завода за заштиту природе дате су мере заштите остатака 
степске вегетације, као станишта заштићених и строго заштићених врста и дела 
регионалног еколошког коридора водотока Криваја: 
1. Мере заштите остатака степске вегетације као станишта заштићених и строго 

заштићених врста су:  
- Очувати карактеристичну морфологију долине. На просторима изнад планираног минималног 

водостаја моделирање косине долине, као и насипање обала, свести на најнеопходнији 

минимум потребан за изградњу водопривредних објеката за функционисање акумулације; 

- Ван просторних целина предвиђених за изградњу неопходних делова акумулације, очувати 

природну степску и ливадску вегетацију долине на просторима изнад планираног минималног 

водостаја; 

- Са циљем смањења угрожавања фауне, обезбедити услове за миграцију јединки према вишим 

теренима током плављења. Прво пуњење акумулације водом може да се одвија ван периода 

мировања животињских врста: од 15. марта до 30. септембра; 

- На просторима под степском вегетацијом (виши делови косина долине на к.п. 3604, 3609, 3607 и 

3610) који треба да имају улогу заштитног зеленила,  забрањено је паркирање механизације, 

уклањање/оштећење биљног покривача, изградња сталних и привремених објеката (осим 

водопривредних), као и одлагање отпада или грађевинског материјала; 

- На просторима са делимично деградираним и фрагментираним степским остацима, дозвољене 

су рекреативне активности које нису извори буке, не изазивају ерозију и не захтевају изградњу 

приступних путева, вештачких површина и осветљење: 

• пешачка стаза у зони високог зеленила и рекреативни риболов уз обалу на к.п. 3607 и на 

западној страни к.п. 3604; 

• пешачка стаза у зони високог зеленила источне стране к.п. 3604, северозападне и 

североисточне стране к.п. 3610 и на северном делу к.п. 3569 (простор заштитног зеленила); 

- Простор полуострва (к.п. 3610) који ће се формирати на северном делу акумулације, као и 

источну обалу наспрам полуострва (северни део к.п. 3570), очувати као станиште заштићених и 

строго заштићених врста у функцији заштитног зеленила. На овим просторима су дозвољене 

само активности неопходне за одржавање акумулације. Северни, сужени део к.п. 3569 који се 

граничи са овом просторном целином, такође треба да има намену заштитног зеленила; 

- У појасу до 200 метара од обале канала/акумулације и подручја предвиђеног за заштиту, 

забрањено је сервисирање машина и возила. У случају изливања опасних материја (гориво, 

машинскo уљe и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и стави у амбалажу која се 

може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, 

незагађени слој земљишта; 

2. Ради стварања предуслова за што бољи квалитет воде (смањењем дифузног загађења 
са пољопривредних површина и повећањем стабилности језерског екосистема):  

- Сачувати постојећу вегетацију долине у што већој мери:  

• Задржати или обновити појас високог зеленила уз руб долине, као зеленило са 
кључном улогом за заштиту квалитета воде; 

• Сачувати што шири појас постојеће травне вегетације између високог зеленила и 
обале акумулације. Унутар овог појаса може да се пружа затрављена 
водопривредна инспекциона стаза; 

• На к.п. 3604, 3607, 3610 које садрже остатке исконске степске вегетације, травне 
површине између обале акумулације и високог зеленила обележити као делове 
заштитног зеленила. Обнављање постојећег или подизање новог високог зеленила, 
ширине од 10 до 20 метара, дозвољено је само уз међне линије парцела које се 
граниче са обрађеним површинама и то само у случају да са друге стране међне 
линије не постоји високо зеленило ширине најмање 10 метара; 
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- На деоницама обале будуће акумулације на којима ће, услед радова, доћи до уништавања 

постојећег појаса заштитног зеленила, обезбедити континуални приобални вегетацијски тампон 

појас минималне ширине 20 метара (оптимално 50 m) од линије максималног водостаја:  

• Тампон појас треба да има травну вегетацију у ширини од најмање 10 m. Појас 
одржавати редовним кошењем или испашом; 

• На деоницама обале на којима ће изградња акумулације довести до уништавања 
постојећег високог зеленила, између травног појаса и обрађених површина 
планирати високо зеленило, а појас може да садржи и пешачку стазу. Забрањено 
је узурпирати овај појас станишта преоравањем или изградњом објеката; 

• План озелењавања тампон појаса, треба да буде саставни део пројектне 
документације. Озелењавање треба да се остварује паралелно са изградњом 
објеката. Забрањено је сађење инвазивних врста  у простору и у зони утицаја 
еколошког коридора и будућег заштићеног подручја (подручје планирано за 

заштиту, Предео изузетних одлика „Лесне долине Криваје“), а током 
уређења зелених површина, треба одстранити присутне самоникле јединке 
инвазивних врста. Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста 
(тополе, врбе, панонски јасен, брест, храст лужњак итд.) који је неопходно 
обогатити жбунастим врстама. Код избора врста узети у обзир нови хидролошки 
режим обалног појаса који ће настати под утицајем вештачког језера;  

- На измењеним деоницама обале руб водног тела, формирати тако да се обезбеди простор 

(приобални део до 1,2-1,5 метра дубине), на којем ће се спонтаним обрастањем формирати 

континуирани појас мочварне вегетације (трска, рогоз, шашеви и сл.) који врши филтрирање 

хранљивих материја и самопречишћавање воде;  

- Обезбедити техничка решења којима се омогућује смањење нивоа воде за најмање 0,5 метара у 

раном јесењем периоду, ради обезбеђења сезонских осцилација неопходних за повољно 

еколошко стање језерског екосистема (виталност приобалног појаса, обнова тршћака и 

смањење оптерећења азотним једињењима); 

3. Ради очувања континуитета и проходности еколошких коридора (обала акумулације и 
веза према Криваји као локалном еколошком коридору): 

- Забрањена је изградња објеката чија намена није директно везана за обалу на растојању мањем 

од 50 m од линије средњег водостаја канала /акумулације; 

- Поплочавање и изградњу обала свести на минимум, уз примену еколошки повољних техничких 

решења; 

- У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује 

континуитет травне вегетације приобалног појаса и проходност терена за слабо покретљиве 

ситне животиње. Обезбедити проходност приобалног појаса уређењем зеленила у зони бране 

акумулације; 

- Уређењем простора око постојећих и планираних објеката уз обалу, дефинисањем правила 

озелењавања и удаљености објеката од обале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу 

(забрана изградње ограда непроходних за ситне животиње, уз примену еколошки прихватљивих 

елемената са отворима већим од 10 cm), обезбедити проходност обале канала и водотокова за 

ситне животиње; 

4. Ради заштите дивљих врста (укључујући и заштићене и строго заштићене врсте) 
подручја:  

- Далеководнe објекте и инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 

могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механичког удара у жице) 

летећих организама: носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити 

на носаче у положају на доле, а жице обележити на упадљив начин; 

- Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите 

канала и акумулације од утицаја светлости, применом одговарајућих планских и техничких 

решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према 

саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим локацијама, 

ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити засторе којима се 

спречава расипање светлости према небу; 



Страна 38.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
5. У зони непосредног утицаја на еколошки коридор Криваје и на регистровано станиште 

заштићених врста (укључујући и саму акумулацију):  
- У појасу од 200 m од еколошког коридора/ станишта: 

• Изградња нових објеката се ограничава на објекте унутар планом/пројектом 
предвиђених грађевинских зона, на водопривредне објекте везаних за функције 
акумулације, на подземну и надземну инфраструктуру која не угрожава 
функционалност еколошког коридора или опстанак станишта. Траса саобраћајница 
треба да прелази преко станишта и канала најкраћим путем;  

• Планским/пројектним решењима обезбедити примену мера заштите 
коридора/акумулације од утицаја светлости, буке и загађења; 

• Дефинисати посебна правила озелењавања уз забрану коришћења инвазивних 
врста; 

- У појасу од 50 m од еколошког коридора/ акумулације забрањује се: 

• примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће површине (нпр. 
стакло, метал) усмерене према коридору или значајном станишту; 

• ограђивање појаса уз обалу применом типова ограде које спречавају кретање 
ситних животиња; 

- У појасу од 50 m од еколошког коридора/ станишта: 

• издвојити и графички назначити постојећи/ планирани тампон појас који одваја 

пољопривредне површине односно простор људских делатности (саобраћајнице, радне зоне 

и сл.) од простора акумулације и остатака травних станишта; 

• објекте које захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на минимум 20 m 

удаљености од границе коридора или станишта; 

- У појасу од 50 m од еколошког коридора/ станишта на грађевинском земљишту услов за 

изградњу: 

• вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) је да се на парцели формира 
уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса 
коридора или тампон зоне; 

• саобраћајница са тврдим застором за моторна возила је примена техничких мера 
којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне животиње и смањују утицаји 
осветљења, буке и загађења коридора/станишта; 

• укопаних складишта је да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа 
подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује 
спречавање емисије загађујућих материја у околни простор; 

6.  Приликом захватања вода из акумулације, низводно од бране обавезно обезбедити 
еколошки прихватљив проток, узимајући у обзир привремени карактер влажних 
станишта лесног платоа, тако да се у периоду од марта до почетка јуна спречава 
исушивање канала између акумулације и Криваје.  

7. Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких 
решења којима се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за 
израду техничке документације приликом:  
• изградње обалоутврда, поплочавања и изградње обала;    
• изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким 

 коридорима;  
• изградње нових и обнављања старих мостова; 

8.  Канали треба да омогућују безбедно кретање животиња свих величина: 
- За безбедно кретање свих врста, косина канала не сме буде већа од 45

о
. Травну површину 

инспекционих стаза формирати сејањем аутохтоних врста трава и одржати редовним кошењем;  

- Еколошке особине обложеног канала побољшати постављањем GEOWEB облоге са унутрашње 

стране канала:  

• За заштиту ситне дивљачи постављати GEOWEB облоге на сваких 40 (максимум 45) 
метара. Оптимална ширина GEOWEB облоге треба да буде 10 m (минимална 
ширина 5 m);  

• На сваких 500 метара обезбедити излаз за срнећу дивљач постављањем GEOWEB 
облоге ширине од најмање 20 m. Ради усмеравања срнеће дивљачи према обали 
приликом препливавања канала, поставити усмеривач на средину облоге (на 
сваких 10 метара); 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2016.                              Страна 39. 
• Код излазака за срнећу дивљач створити малу ремизу на обали од жбунастих и 

дрвенастих врста која је видљива из воде и може привући дивљач према обали. 
Ширина ремизе треба да дозвољава неометано одржавање канала (заузетост 
заштитне зоне канала ремизом ускладити са интересима водопривреде). Предлаже 
се проширење ремизе на водно земљиште применом брзорастућих жбунастих врста 
са плитким кореном (нпр. зова) у зони додира GEOWEB-а и ремизе. 

- Обезбедити контролу предатора, првенствено паса луталица, на целој дужини канала са 

посебном освртом на мостове и ремизе. 

9. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би 

могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном 

Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, 

оштећивања или крађе.         

10. Изградњу објеката и инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима како би се 

обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха. 

 
5.2. Заштита непокретних културних добара 

 
Према условима добијеним у току израде ППО-е Мали Иђош од стране надлежног Завода 
за заштиту споменика културе у Суботици на простору који је у границама обухвата 
Плана нема евидентираних културних добара. 
 
Према условима добијеним у току израде планова вишег реда на простору у предложеном 
обухвату Плана нема евидентираних нити предложених за заштиту културних добара. 
 
Мере заштите укључују археолошку контролу приликом земљаних радова и ван локација 
на којима су евидентирани археолошки локалитети, што подразумева благовремено 
обавештење надлежног завода за заштиту о планираним радовима. 
 
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете од изузетног значаја, инвеститор је у обавези да обустави радове, 
као и да обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, ради истраживања 
локације. 
 
 
 
6. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА (САДРЖАЈА) НА МРЕЖУ 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

6.1. Саобраћајна инфраструктура  
 
6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 
Основу саобраћајног приступа свим садржајима у оквиру обухвата Плана – акумулацији 
"Мали Иђош", потисном цевоводу, каналу Мали Иђош - Његошево и парцелама 
пољопривредног земљишта чиниће систем приступних саобраћајница, атарских путева, са 
својим везама на категорисану путну мрежу – главну сабирну саобраћајницу (ГСС). 
 
Приступне саобраћајнице као основа система имаће примарну функцију обезбеђења 
приступа (редовног – инспекцијског, ванредног) свим парцелама хидротехничког система 
(акумулација и канал ), док ће врло значајна функција обезбеђења приступа парцелама 
пољопривредног земљишта бити ослоњена на атарску путну мрежу, поред приступних 
саобраћајница.  
 
Поред акумулације Мали Иђош са потисним цевоводом и каналом, који су предмет Плана, у 
обухвату се налазе и постојећи атарски пут – планирани државни пут/пут регионалног 
значаја, као имплементација решења из плана вишег реда (РПП АП Војводина). 
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Планирани државни пут (за овај инфраструктурни објекат прописана је обавеза израде 
Плана детаљне регулације, који ће дефинисати трасу и регулацију предметног пута, као и 
друге неопходне елементе за његову изградњу) који се налази у обухвату Плана нема 
директног утицаја на овај хидротехнички систем у овом моменту. Међутим, приликом 
израде планске и пројектно-техничке документације предметног путног правца овај План 
ће  бити наслеђена обавеза, која ће се морати посебно третирати, а кроз њега самим тим и 
сва перспективна укрштања и начини укрштања са каналом/цевоводом. 
 
Основни саобраћајни правац и веза са категорисаном путном мрежом и окружењем је 
траса: државног пута IIа реда бр. 100 (бр. 22.1), Хоргош - Суботица - Бачка Топола - 
Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд 
(петља Батајница), кроз насеље Мали Иђош , на коју се индиректно (ван обухвата ПДР-е) 
преко главне сабирне саобраћајнице везује обухваћени простор. 
 
Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се задржавају сви 
саобраћајни капацитети, уз одговарајуће решавање укрштаја приступних путева за везе 
акумулације "Мали Иђош" са путном мрежом. Такође поред постојећих прикључака 
постојећих радних и других садржаја у обухвату плана, планира се и отварање нових 
веза - прикључака за остваривање приступа до предметног хидротехничког система. 
 
Осим горе наведених категорисаних саобраћајних капацитета, у обухвату простора 
налазиће се мрежа атарских путева која ће омогућити функционисање атарског 
саобраћаја и приступ парцелама пољопривредног земљишта, као и приступ и редовно 
одржавање водних објеката у свим временским условима. 
 
Сви укрштаји канала Мали Иђош - Његошево са саобраћајницама ће бити решени на 
одговарајући начин (зацевљење-сифони, подбушивање-пропусти) уз придржавања 
законских и подзаконских прописа као и правила и услова надлежног управљача над 
предметном саобраћајном инфраструктуром. 
 
За обухват плана из области саобраћајне инфраструктуре важе следећи параметри: 
 

Врста саобраћајнице мин.ширина коридора ширина коловоза 
Главна саб. саобраћајница 30 m 7,7 m (мин 7,1 m) 
приступна саобраћајница 15 m 6,0 m(мин 5,5 m) 
атарска путна мрежа 8-15 m 3,0-5,0 m 

 
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
 
Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре je израда Идејних пројеката и 
пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање 
одредби: 
- Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 

104/13); 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 

53/10, 101/11 и 32/13-УС); 
- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС",  
бр. 50/11); 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 
Планирани државни пут - пут регионалног значаја 
 
заштитни појасеви (резервација простора): 
- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном 

појасу ширине од 10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса 
на спољну страну), 
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- појас контролисане изградње, на коме се ограничава врста и обим изградње објеката  

исте је ширине као и заштитни појас (10 m)  у коме није дозвољено отварање рудника, 
каменолома и депонија отпада. 

 
програмско-пројектни елементи: 
- коридор ширине мин. 20 m,  
- коловоз ширине 7,2 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,35 m ивичне траке),  
- рачунска брзина Vrac = 80 km/h,  
- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин. оптерећење 115 kN по осовини), 
- једнострани нагиб коловоза, 
- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице, 
- паркирање у оквиру коридора није дозвољено. 
 
Укрштања повезног канала са планираним државним путем дефинисати: 
 
- подбушивањем - зацевљењем одговарајућим бетонским пропустима,  
- укрштање канала са државним путем планирати под углом ~ 90˚, 
- минимална дубина постављања – бетонског пропуста мерено од горње ивице пропуста 

до горње коте коловозне конструкције је 1,5 – 2,0 m, 
 

Главна сабирна саобраћајница (ГСС) 
 
У оквиру коридора главне сабирне саобраћајнице (ГСС) потребно је обезбедити 
просторно-урбанистичке и саобраћајне елементе за изградњу: 
- рачунска брзина Vrač ≤ 80 km/h, 
- минималне ширине саобраћајних трака од 3,25 m, 
- издигнуте ивичњаке или ивичне траке ширине 0,35 m, 
- банкине ширине од 1,5 m 
- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (ТВ- теретно 
возило), 

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 
11,5 t по осовини, 

 
Приступна саобраћајница (ПС) 
 
У оквиру коридора приступнe саобраћајнице (ПС) потребно је обезбедити просторно- 
урбанистичке и саобраћајне елементе за изградњу: 
- рачунска брзина Vrač ≤ 60 km/h; 
- минималне ширине саобраћајних траке од 3,0 m; 
- издигнуте ивичњаке или ивичне трака ширине 0,25 m; 
- банкине ширине од 1,0 m; 
- са полупречницима лепеза у зони прикључења утврђеним на основу криве трагова 

меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (ТВ- теретно 
возило); 

- са коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 
11,5 t по осовини; 

- пешачке стазе минималне ширине 1,5 m. 
 
Aтарски путеви 
- главни атарски пут има ширину коридора од 12-15 m у коме се смешта сва инфраструктура и 

коловоз (4,0-5,0 m); 

- сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10 m и служи за двосмерни саобраћај (3,0-4,0 m); 

- приступни атарски пут има ширину коридора 4-6 m и у њему се одвија једносмерни саобраћај (3,0 

m), а на деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај. 

 
Прилазни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре, а димензије и 
изграђеност коловоза (земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности од 
очекиваног саобраћаја. 
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Објекти – мостови преко канала  
- изградња од савремених материјала (АБ, металне конструкције и др.); 
- искључиво за колски саобраћај (путничка, лако-теретна и пољопривредна возила); 
- минимална ширина моста 5,0 m (колско-пешачки мост 7,0 m); 
- носивост за лак саобраћај; 
- минимална висина од доње конструкције моста до водног огледала (максимални ниво 

воде у каналу) 0,5 m. 
 
Укрштања повезног канала са атарском путном мрежом дефинисати: 
- подбушивањем - зацевљењем одговарајућим бетонским пропустима;  

- укрштање канала са атарским путевима планирати под углом ~ 90˚. 

 
6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 
Основни услови за прикључење саобраћајне инфраструктуре на предметне садржаје се 
односе првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања 
саобраћаја, као и обезбеђење основних – минималних елемената проходности у складу са 
меродавним возилом. 
 
 

6.2. Водна и комунална инфраструктура 
 
Услови за уређење и изградњу водопривредних објеката везаних за акумулацију дати су 
у поглављу II Правила грађења по зонама; 2.1. Зона акумулације, туризма, спорта и 
рекреације. 
 
6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 
Снабдевање водом 
 
Простор на коме се предвиђа изградња радне зоне је у овом тренутку неизграђен, нема 
инсталација ни водовода, ни канализације. 
 
Снабдевање водом становништва и привреде у ова три насеља (Мали Иђош, Ловћенац, 
Фекетић) суочено је са низом проблема који резултују недовољним количинама воде, 
недовољним притисцима на точећим местима и неадекватним квалитетом воде која се 
испоручује корисницима. У сва три насеља за снабдевање се користи вода из субартерске 
издани коју карактерише повишен садржај гвожђа и амонијачног азота.  
 
 
Снабдевање довољном количином квалитетне воде ће се обезбедити из новопланираног 
изворишта на јужној периферији Ловћенца, где би се на истом месту захватала и 
кондиционирала потребна количина воде за сва три насеља. Захватаће се издан са 
дубине око 120 метара, а изравнавње потрошње воде вршиће се преко 2 водоторња. 
 
Дуж новопланираних саобраћајница биће положене инсталације водовода и канализације 
ван коловозне конструкције на одговарајућем међусобном одстојању. Висински, све 
подземне инсталације треба да су међусобно усклађене, и то фекална канализација 
обавезно испод водовода и атмосферске канализације. 
 
За снабдевање индустрије технолошком водом, као и за потребе противпожарне 
хидрантске мреже, могуће је бушење бунара на парцелама појединачних комплекса, уз 
довољан број противпожарних хидраната. Хидрантску мрежу и објекте пројектовати 
сходно „Правилнику о техничким норамативима за хидрантску мрежу за гашење пожара“ 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 30/91).  
 
6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
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Снабдевање водом 
− Снабдевање потрошача санитарном водом обезбедити искључиво са изворишта. 

Капацитет изворишта обезбедити бушењем потребног броја бунара. 
− Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, 

према претходно прибављеним условима и сагласностима нaдлежног комуналног 
предузећа; 

− На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и 
муљни испуст; 

− Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова; 
− Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и 

стандардима; 
− Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина уличног 

профила то дозвољава; 
− Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 

обезбедити челичном заштитном цеви; 
− Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,20 m од нивелете терена, због 

зоне мржњења и саобраћајног оптерећења; 
− За потребе хидрантске противпожарне мреже, као и за потребе индустрије која не 

захтева воду највишег квалитета, на парцелама појединачних комплекса могуће је 
бушење бунара који ће захватати воду из првог водоносног слоја. 
 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 
− Канализацију радити по сепаратном систему; 
− Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и 

обезбедити прикључке за све субјекте; 
− Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на уређају за пречишћавање 

отпадних вода (УПОВ), планираном у делу радне зоне који није у обухвату Плана; 
− Реципијент је водоток Криваја; 
− Трасе фекалне канализације водити по осовини уличног профила то јест 

саобраћајнице; 
− Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ∅200mm; 
− Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према 

важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви); 
− Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза; 
− Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са сливницима и системом 

ригола и каналета; 
− Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре 

улива у сепаратор масти и уља; 
− Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице, или испод коловоза по осовини 

коловозне траке; 
− Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буду 0,5m изнад дна канала у 

који се уливају; 
− Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног 

комуналног предузећа; 
− Уређење обала и канала изводити уз претходно прибављене услове и сагласности 

надлежног водопривредног предузећа. 
 
6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 
 
Сви новопланирани објекти ће се водом снабдевати прикључењем на насељски водоводни 
систем, према условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа. 
 
  

6.3. Електроенергетска инфраструктура  
 
6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 
За потребе напајања електричном енергијом нових купаца у обухвату Плана потребно је 
изградити нове трансформаторске станице 20/0,4 kV напонског преноса.  
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20 kV мрежу за напајање трансформаторских станица обезбедити подземним/надземним 
водом од постојећих 20 kV извода, по условима надлежног оператора дистрибутивног 
система електричне енергије.  
 
Од трансформаторских станица вршиће се развод нисконапонским кабловским водовима до 
новопланираних потрошача. Дуж саобраћајница изградити мрежу јавне расвете. 
 
У близини обухвата предметног Плана (процењена удаљеност од око 300 m), налази се 
далековод 110 kV бр. 133/1 ТС Србобран-ТС Бачка Топола 2. У случају да се у оквиру 
планског простора изводи цевовод металним цевима била би неопходна израда Елабората 
утицаја далековода на планиране објекте од електропроводног материјала. Утицај 
далековода на цевоводе од проводног материјала потребно је анализирати на удаљености 
до 1000 m од осе далековода.  
 
Коришћење обновљивих извора енергије 
 
У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих 
извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту 
и очување природне и животне средине. 
 
Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, 
биогас, геотермална енергија, соларна енергија) могу се градити у склопу радних 
комплекса, који ће ову енергију користити за сопствене потребе или конектовати у мрежу 
дистрибутивног система електричне енергије. 
 
6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 
Правила за изградњу електроенергетске мреже  
- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима 

за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона  
1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92); 

- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона  
1 кV до 400 кV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92); 

- стубове надземног вода градити као слободностојеће; 
- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница; 
- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m; 
- подземна дистрибутивна мрежа система електричне енергије ће бити грађена у 

уличним коридорима, мин. 0,5 m од локалне саобраћајнице; 
- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, 

морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - 
ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним 
путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,0-1,2 m; 

- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на 
мин. 10,0 m; 

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,0 m; 
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих 

каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 
10 кV; 
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- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања 

треба да буде око 90°; 
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 

комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора 
бити 0,5 m; 

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће 
од 0,5 m; 

- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације; 

- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 

 
Правила за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV 
- дистрибутивне трансформаторске станице за 20(10)/0,4 kV напонски пренос у уличном 

коридору градити као монтажно-бетонске или стубне, а на осталим површинама типа 
стубне, монтажно-бетонске, зидане или у склопу објеката, у складу са важећим 
законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног 
система електричне енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 
- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи 

објекти, а могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге 
до 630 kVA и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са 
два трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 
нисконапонских извода); 

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити 
слободан простор макс. димензија 5,8х6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1х6,3 
m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице; 

- за постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске станице се 
мора обезбедити слободан простор димензија 4,2х2,75 m за изградњу темеља портала 
и постављање заштитног уземљења;  

- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети 
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање 
утрошене електричне енергије јавног осветљења. 

- трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос на осталим површинама 
градити као монтажно-бетонску, зидану или узидану у склопу објекта, у складу са 
важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора 
дистрибутивног система електричне енергије; 

- минимална удаљеност трансформаторске станице, која се гради као слободностојећи 
објекат од осталих објеката мора бити 3,0 m; 

 
Правила за изградњу јавног осветљења 
- Светиљке за јавно осветљење у радним зонама поставити на стубове поред 

саобраћајница и пешачких стаза; 
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући 

принципе енергетске ефикасности. 
 
Зона заштите електроенергетских водова и објеката 
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетског објекта, супротно закону, 
техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити 
садити дрвеће и друго растиње. 
 
Оператор преносног, односно дистрибутивног система надлежан за енергетски објекат, 
дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које 
угрожава рад енергетског објекта. 
 
Власници и носиоци права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод или 
поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се 
онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског 
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субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.  
 
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње 
фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник РС“,  
бр. 145/14) и износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 
     - за голе проводнике 10,0 m; 
     - за слабо изоловане проводнике 4,0 m; 
     - за самоносеће кабловске снопове 1,0 m. 
 
Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–бетонског канала и 
износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1,0 m. 
 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном  износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10,0 m. 

 

У случају градње у близини или испод далековода у заштитном појасу далековода (110 
kV) потребна је сагласност ЈП "Електромрежа Србије" при чему важе следећи услови: 
− Сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да изради, 

у коме je дат тачан однос далековода и објеката чија je изградња планирана, уз 

задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна 

организација која je овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у 

целости на терет инвеститора планираних објеката. 
− Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за 

температуру проводника од +80°С, у складу са техничким упутством ЈП EMC ТУ-ДВ-

04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода 

који се достављају на захтев инвеститора и податке добијене на терену геодетским 

снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката; 
− Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном 

власништву ЈП "Електромрежа Србије"), као и у дигиталној форми. 
− У Елаборату се морају приказати и евентуални радови који су потребни да би се 

међусобни однос ускладио са прописима. У случају потребе за 

адаптацијом/реконструкцијом далековода потребно je доставити предмет и предрачун 

радова. 
− Елаборатом мора бити обрађена комплетна градња свих објеката (стамбених објеката, 

саобраћајница, јавног осветљења и друго), нивелација терена, уређење простора, 

изградња пратећих садржаја и друго. 
 
Претходно наведени услови важе приликом израде: 
 
а) Елабората утицаја далековода на планиране објекте од електропроводног 

материјала. 
 

У зависности од насељености подручја, потребно je анализирати утицај далековода на 

планиране објекте од електропроводног материјала, на цевоводе. Постављати их на 

максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.  
 
б) Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове 
 
Утицај далековода на телекомуникационе водове, у зависности од специфичне отпорности 

тла и у зависности од насељености подручја, потребно je анализирати на максималној 

удаљености до 3000 m од осе далековода. 
 
У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са 

пратећом инфраструктуром потребно je да се: 
- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања 

међусобних права и обавеза између ЈП "Електромрежа Србије" и свих релевантних 
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правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, 

у складу са Законом о енергетици ("Службени гласник PC", бр. 145/14) и Законом о 

планирању и изградњи ("Службени гласник PC" бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/2013-УС, 98/13- УС, 132/14 и 145/14); 
- О трошку инвеститора планираних објеката, a на бази пројектних задатака усвојених 

на Стручном савету ЈП "Електромрежа Србије", уради техничка документација за 

адаптацију или реконструкцију и достави ЈП "Електромрежа Србије" на сагласност; 
- Евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих 

колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на 

планираним објектима у непосредној близини далековода, о трошку Инвеститора 

планираних објеката. 
 
Услови за изградњу производних енергетских објеката: 
- могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: производни 

објекат који производи енергију (топлотну, електричну) и др., соларни колектори, 
трансформаторско и разводно постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски подземни водови;  

- комплекс опремити неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром; 

- соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 
- електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног 

енергетског објекта градити подземно. 
 
6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
 
- За прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије потребно је изградити 

прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ) у складу са 

условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије; 

- Електроенергетску мрежу унутар парцеле/комплекса градити у складу са датим условима за 

изградњу електроенергетске мреже.  

 
6.4. Термоенергетска инфраструктура  

 
6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 
За потребе снабдевања нових потрошача природног гаса у обухвату Плана, потребно је 
изградити дистрибутивну гасоводну мрежу у уличним коридорима, а према условима и 
сагласности надлежног дистрибутера за гас.  
 
Радна зона (део који се налази у обухвату Плана) биће снабдевена гасом из ново 
изграђене мерне и редукционо гасно одоризаторске станице, капацитета од око 1600 
m³/h, која ће се на постојећу гасоводну мрежу средњег притиска прикључити изградњом 
гасовода средњег притиска на PPŠ. Од мерне и редукционо гасно одоризаторске станице 
капацитета од око 1600 m³/h (МРС је ван обухвата овог Плана) изградиће се гасоводна 
полиетиленска мрежа са припадајућим полиетиленским прикључцима и гасним 
полиетиленским кугластим противпожарним славинама. Гасоводну мрежу полагати у 
енергетским каналима у коридору саобрађајница.  
 
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 
За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове дате Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 bar ("Службени лист СРЈ", бр. 20/92). 
 
Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6-1,0 m, у зависности од услова 
терена. Изузетно, дубина укопавања може бити минимално 0,5 m, под условом да се 
предузму додатне техничке мере заштите. 
 



Страна 48.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m. При 
укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање 
износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. 
 
Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са путевима и 
улицама је 1,0 m. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати привремене, 
трајне, покретне и непокретне објекте. 
 
6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 
За прикључење на гасну мрежу поштовати услове дате Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од поли-етиленских 
цеви за радни притисак до 4 bar ("Службени лист СРЈ", бр. 20/92), као и услове  добијене 
од надлежног дистрибутера за гас. 
 
Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну мрежу са унутрашњом 
гасном инсталацијом.  
 
При полагању гасног прикључка нарочито поштовати следеће одредбе прописа: 
- цевовод се полаже на дубину укопавања од мин 0,8 m; 

- најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 m; 

- траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајнo приступачна; 

- положај и дубина укопавања гасног прикључка снимају се геодетски; 

- гасни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и експлозивних материја; 

- мерно-регулациони сет се не сме постављати унутар објекта, на места где нема природне 

вентилације, мора бити удаљен од електричног ормарића минимално 1 m, као и од отвора на 

објекту (прозора, врата) минимално 1 m мерено по хоризонтали. 

 
6.5. Електронска комуникациона (ек) инфраструктура 

 
6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 
 
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 
комуникациону мрежу, како би се створили услови за примену и коришћење 
широкопојасних сервиса, којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и 
мултимедијални сервиси. Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати.  
 
Постојећи каблoви не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних објеката, 
као и осталих објеката.  
 
Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, а каблови ће се полагати у зеленим 
појасевима дуж саобраћајница и пешачких стаза у оквиру грађевинских подручја и у 
коридорима саобраћајница и канала за транспортну електронску комуникациону мрежу.  
 
За потребе мобилних комуникација у зони радних садржаја могућа је изградња радио-
базних станица, према плановима развоја надлежних предузећа. С обзиром на брз развој 
електронског комуникационог система као и услове које буде диктирала нова технологија 
развоја система мобилних комуникација нове локације базних радио-станица биће 
одређиване у складу са потребама имаоца система веза, урбанистичком и техничком 
документацијом, уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката на 
простору на којем се гради. 
 
6.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре 
 
- електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 

потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др);  
- eлектронска комуникациона мрежа се може градити и у коридору канала уз сагласност 

власника земљишта; 
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- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, 

односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у 
коловозу, тротоару и сл. 

- препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо 
провлачење електронских комуникационих каблова;  

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, 
односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у миниров и 0,1-0,15 у микроров у коловозу, 
тротоару сл. 

- у коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, 
морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - 
ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

- укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним 
путем) износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне 
цеви износи 1,0-1,2 m; 

- укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на 
мин. 10,0 m; 

- ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 
- при паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова 

до 10 кV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;  
- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 

0,5 m, а угао укрштања око 90°; 
- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 

канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m; 
- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 

цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при 
приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 
канализацијом; 

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити најмање 0,4 m; 

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у 
зависности од притиска гасовода; 

- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште – слободно стојећи 
орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина.  
 

Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката:  
- објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне 

комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио 
станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на 
слободном простору у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру појединачних 
корисника, или у оквиру комплекса појединачних корисника; 

- слободно стојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним 
зонама и на периферији насеља; 

- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 
монтажни; 

- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV; 
- до комплекса за смештај комуникационе опреме и антенских стубова са антенама 

обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице; 
- за потребе садржаја изградиће се армирано-бетонски стуб као носач антена; 
- обезбедити колско-пешачки прилаз објекту мин. ширине 3,0 m са сервисне 

саобраћајнице; 
- површину за изградњу РБС оградити оградом мин. висине 2,0 m; 
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- слободне површине комплекса озеленити. 

 
6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у 

области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, 

од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, 

или до објекта на јавној површини. 

 

 

6.6. Услови за уређење зелених и слободних површина 
 
На простору обухвата Плана на површинама јавне намене (канали, акваторија 
акумулације, и коридори саобраћајница), потребно је формирати зелене површине у 
складу са условима заштите природе. На осталом земљишту, зелене површине формирати 
у коридору атарских путева (на пољопривредном земљишту), у оквиру радног комплекса, 
као и површина намењених туризму спорту и рекреацији, поштујући смернице за очување 
биодиверзитета.  
 
Уз постојеће и планиране канале и акваторију акумулације, потребно је очувати 
природну степску и ливадску вегетацију долине на просторима изнад планираног 
минималног водостаја, а на вишим деловима косина долине задржати постојеће или 
формирати заштитно високо зеленило уз руб долине, које има кључну улогу за заштиту 
квалитета воде. 
 
На к.п. 3604, 3607, 3610 које садрже остатке исконске степске вегетације, травне 
површине између обале акумулације и високог зеленила, обележити као делове 
заштитног зеленила. Обнављање постојећег или подизање новог високог зеленила, 
ширине од 10 до 20 метара, дозвољено је само уз међне линије парцела које се граниче 
са обрађеним површинама и то само у случају да са друге стране међне линије не постоји 
високо зеленило ширине најмање 10 метара. На деоницама обале будуће акумулације, на 
којима ће услед радова доћи до уништавања постојећег појаса заштитног зеленила, 
обезбедити континуални приобални вегетацијски тампон појас минималне ширине 20 
метара (оптимално 50 m) од линије максималног водостаја. Тампон појас треба да има 
травну вегетацију у ширини од најмање 10 m, а уједно ће представљати инспекцијску 
стазу ради одржавања водног земљишта. 
 
Озелењавање треба да се остварује паралелно са изградњом објеката. Забрањено је 
сађење инвазивних врста у простору и у зони утицаја еколошког коридора и будућег 
заштићеног подручја (подручје планирано за заштиту као Предео изузетних одлика 

„Лесне долине Криваје“), а током уређења зелених површина, треба одстранити 
присутне самоникле јединке инвазивних врста. Инвазивне су следеће врсте: циганско 
перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus 

glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина 
(Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац 
(Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. 

Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 
Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста (тополе, врбе, панонски 
јасен, брест, храст лужњак), које је неопходно обогатити жбунастим врстама. Код избора 
врста, узети у обзир нови хидролошки режим обалног појаса који ће настати под утицајем 
вештачког језера.  
 
У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује 
континуитет травне вегетације приобалног појаса и проходност терена за слабо 
покретљиве ситне животиње. Обезбедити проходност приобалног појаса уређењем 
зеленила у зони бране акумулације. 
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Према условима за заштиту природе за срнећу дивљач, на местима  излазака, приликом 
препливавања канала, формирати мале ремизе на обали од жбунастих и дрвенастих врста 
која су видљиве из воде и могу привући дивљач према обали. Предлаже се проширење 
ремизе на водно земљиште применом брзорастућих жбунастих врста са плитким кореном 
(зова) у зони додира облоге канала и ремизе. 
 
На простору станишта заштићених и строго заштићених врста (МИЂ01), сачувати 
постојећу вегетацију у функцији заштитног зеленила. 
На измењеним деоницама обале руб водног тела формирати тако да се обезбеди простор 
(приобални део до 1,2-1,5 метра дубине), на којем ће се спонтаним обрастањем 
формирати континуирани појас мочварне вегетације (трска, рогоз, шашеви и сл.), који 
врши филтрирање хранљивих материја и самопречишћавање воде.  
 
На површинама планираним за садржаје туризма и рекреације, у зони непосредног 
утицаја на еколошки коридор Криваје и на регистрована станишта заштићених врста 
(укључујући и саму акумулацију), у појасу од 200 m од еколошког коридора/акумулације 
забрањено је коришћења инвазивних врста. 
 
У појасу од 50 m од еколошког коридора/акумулације на грађевинском земљишту, услов 
за изградњу вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) је да се на парцели 
формира уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса 
коридора или тампон зоне. 
  
На просторима са делимично деградираним и фрагментираним степским остацима, 
дозвољене су рекреативне активности које нису извори буке, не изазивају ерозију и не 
захтевају изградњу приступних путева, вештачких површина и осветљење: 
- пешачка стаза у зони високог зеленила и рекреативни риболов уз обалу на к.п. 3607 и на 

западној страни к.п. 3604; 

- пешачка стаза у зони високог зеленила источне стране к.п. 3604, северозападне и североисточне 

стране к.п. 3610 и на северном делу к.п. 3569 (простор заштитног зеленила). 

 
У коридору саобраћајница треба формирати линијско зеленило од високих и средње 
високих садница лишћара аутохтоног порекла, у зависности од ширине коридора, а према 
условима заштите природе. 
 
Зелене површине формирати у коридору атарских путева (на пољопривредном 
земљишту) и у оквиру површина намењених раду. У коридору атарских путева, 
формирати зелене заштитне појасеве, у складу са просторним могућностима. У оквиру 
радног комплекса формирати зеленило на 30% укупне површине. Зелене површине 
радних  комплекса ће бити у функцији заштите у промету аерозагађивача, а просторно ће 
бити лоциране по ободу комплекса. На улаз у комплекс и око административних садржаја, 
зелене површине  парковски уредити. За избор врста се предлажу лишћарске врсте, 
претежно аутохтоног порекла. 
 
Услови за озелењавање простора 
- Обавезна је израда главних пројеката озелењавања за зелене површине, којима ће се 

дефинисати избор и количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, 
техника садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун; 

- Забрањена је садња зеленила уз канале и акваторију акумулације у појасу ширине од  
10 m, ради проласка механизације за потребе редовног одржавања канала;  

- Применити мере заштите природе у складу са условима надлежне институције; 
- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 

техничким нормативима за пројектовање зелених површина: 
 Дрвеће Шибље 
Водовода   1,5 m  
Канализације   1,5 m  
Електрокаблова мин  2,5 m 0,5 m 
ЕК мреже   1,0 m  
Гасовода  1,5 m  
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- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза, а од објекта 4,5 -7 m; 
- Избор дендролошког материјала орјентисати на аутохтоне и предложене  врсте; 
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости. 
 
7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на 
подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 
технологије у својим објектима, ради смањења текућих трошкова. Енергетски ефикасна градња 
подразумева изградњу објеката тако да се обезбеди удобан и конфоран боравак у објекту у свим 
временским условима, са што мање утрошене енергије. 
 
Енергетска ефикасност изградње на простору у обухвату Плана постиже се: 
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за потребе обезбеђења интерног 

комуницирања и смањења коришћења моторних возила; 
- подизањем зеленила у коридорима саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара 

се амбијент сличан природном); 
- пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености 

сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација 
окупираном земљишту; 

- сопственом производњом енергије и другим факторима;  
- изградњом објеката за производњу енергије на бази обновљивих извора енергије 

(коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења.  

 
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере: 
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве 

енергије за загревање објекта (оријентација објекта север-југ, јер се захватање 
сунчеве енергије најефикасније изводи са јужне стране), заштита од сунца, природна 
вентилација и сл; 

- примену адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних 
површина); примена прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, 
непропустљивост и друге мере); 

- примену адекватног система грејања и припреме санитарне топле воде (примена 
савремених котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или 
даљинско грејање, примена савремених топлотних подстаница, регулација температуре, 
уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и др. мере; 

- стварање унутрашње климе, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за 
климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се 
температура регулише или се може снизити, могуће у комбинацији са регулацијом 
протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха); 

- примену адекватног унутрашњег осветљења (примена савремених сијалица и светиљки 
ради обезбеђења потребног квалитета осветљености); 

- ефикасно коришћење енергије за расвету обезбеђује се првенствено коришћењем 
дневног светла, а ако то није могуће, онда треба користити енергетски ефикасне 
светиљке и припадајуће елементе. У нестамбеним зградама поред тога треба 
обезбедити регулацију осветљености у зависности од интензитета дневне светлости и 
присуства корисника у просторији. 

 
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објеката не смеју да буду у 
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и 
намеравано коришћење објеката. 
 
8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 
На предметном простору обухваћеном Планом налази се претежно пољопривредно 
земљиште на којем су већ постојећом планском документацијом предвиђени одређени 
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садржаји и планиране површине јавне намене. У обухвату Плана налази се такође део 
радне зоне Мали Иђош (важећи ПГР-е радне зоне уз ауто-пут на територији општине Мали 
Иђош ). Део планираног канала и акумулације Кула - Мали Иђош, у јужном делу пролази 
кроз станиште природних реткости - остаци степске вегетације док северни део канала 
пролази западним ободом радне зоне Мали Иђош која је у том делу још увек неизграђена. 
 
На подручју у обухвату Плана и у непосредном окружењу вредноване су карактеристике 
животне средине, тј. кумулативни утицај низа природних и антропогених фактора као и 
еколошки проблеми пре свега у домену водопривреде који су се у претходном периоду 
манифестовали на посматраном Подручју. 
Сагледавањем капацитета животне средине на подручју Плана и увидом у постојећу 
документацију, утврђено је да на подручју плана нема доступних података о квалитету 
параметара животне средине. 
 
Изградња планираног канала имаће позитивног утицаја на развој пољопривредних 
активности на подручју Плана. 
 
Изградња објеката у појединим деловима Плана, а у складу са правилима 
дефинисаним у предметном Плану, извођење радова, односно обављање производних 
делатности у делу радне зоне, као и вршење других планираних активности, може се 
изводити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или деградација 
животне средине на други начин.  
 
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане су 
законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и 
заштиту на раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса. За 
инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о техничким нормативима и 
стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и 
извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.  
 
 
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, 

АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

9.1. Општи услови и мере заштите од елементарних непогода 
 
Под елементарним непогодама, које су честе појаве и озбиљно угрожавају људе и 
материјална добра, подразумевају се: земљотреси, екстремне климатске појаве, пожари, 
поплаве и високе подземне воде.  
 
У циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и човекове средине од 
елементарних непогода морају се применити све мере заштите, првенствено превентивне, 
ради спречавања настајања елементарних непогода на овом простору.  
 
Заштита од земљотреса  
 
На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије, која се односи на параметре 
максималног интензитета земљотреса за повратни период од 100 и 200 година, подручје 
општине Мали Иђош налази се у зони могуће угрожености земљотресом јачине 7˚MCS. 
Техничке мере заштите огледају се у поштовању стандарда и техничких прописа за 
пројектовање и градњу објеката у сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите 
односе се на поштовање прописаних индекса односно степена изграђености и 
искоришћености земљишта, обезбеђење слободних површина, проходност саобраћајница и 
др., што је на подручју општине Мали Иђош могуће обезбедити у највећем делу.  
 
Угроженост од екстремно неповољних климатских појава 
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На подручју обухваћеном Планом  могу се јавити у одређеним условима, екстремно 
неповољне вредности климатских фактора, које могу неповољно утицати на планиране 
садржаје. 
                                                                                                                                                                                                                              
Ветар 
Подручје општине Мали Иђош спада у просечно ветровите делове Војводине. 
Најучесталији ветрови су из северозападног правца и југоисточног правца (кошава), која 
има и највећу брзину. Просечан број дана са ветром јачине 6 бофора и више је 97,4 дана 
годишње, а број дана са олујним ветром (преко 8 Бофора) износи 13,1 дан. Основне мере 
заштите су дендролошке мере, односно формирање ветрозаштитних појасева одговарајуће 
ширине уз саобраћајнице, канале и као заштита пољопривредног земљишта. 
Снег и снежни наноси 
У току године може се очекивати око 22,3 дана са снегом док се снежни покривач 
задржава у просеку око 37,2 дана. Ови подаци указују на то да ово подручје није посебно 
угрожено снежним падавинама, међутим, под утицајем јаких ветрова може доћи до 
стварања снежних наноса, који би могли имати негативан утицај нарочито на безбедност 
саобраћаја. 
 
Град 
На овом подручју број дана са градом није велики, али ова непогода, ма колико кратко 
трајала, може да нанесе велике штете пољопривреди. Организована одбрана од града 
врши се путем противградних станица које се налазе у саставу Система одбране од града 
у Републици Србији. На подручју општине налази се пет  противградних станица (Велкер, 
Келта, Ловћенац, Поток и Фекетић) са којих се током сезоне одбране од града испаљују 
противградне ракете.  
 
Подземне и проточне воде 
 
Једини природни водоток који протиче кроз општину је речица Криваја. Изградњом бране 
код Бачке Тополе њен проток је регулисан. Просечни нивои подземних вода крећу се на 5 
до 6 метара од површине терена, док је у зони алувиона Криваје на релативној дубини од 
1,40 до 3,10 метара.  
 
Мере заштите су редовно одржавање постојећих одбрамбених насипа и регулисаних 
корита, очување мелиорационих система, заштита подземних и површинских изворишта, 
проширење постојеће мреже отворених канала у складу са потребама, са уливима у 
најближе потоке путем уређених испуста који су осигурани од ерозије и који не залазе у 
протицајни профил канала (потока).  
 
Простор у обухвату Плана је евидентно ограничен природним водним ресурсима, 
недовољним количинама и распоредом падавина током године, као и израженим појавама 
сушних година.  
 
 

9.2. Општи услови и мере заштите од акцидентних ситуација и техничко технолошких удеса 
 
На подручју обухвата Плана, нема идентификованих СЕВЕСО постројења нижег и вишег 
реда. Мере заштите од акцидентних ситуација и техничко технолошких удеса на подручју 
дела радне зоне дефинисани су ПГР-ом радне зоне уз ауто-пут на територији општине 
Мали Иђош и нису предмет овог Плана. 
 
За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган 
прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са 
Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС", бр. 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", бр. 114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се 
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мере активне заштите простора у контексту заштите животне средине, у току редовне 
експлоатације и у случају акцидента. 
 

9.3. Општи услови и мере заштите од ратних дејстава 
 
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање услова 
за деловање цивилне заштите становништва, заштиту материјалних и природних ресурса 
у случају ратних дејстава. 
 
Заштиту људи и материјалних добара у случају непосредне ратне опасности и у рату  сваки 
инвеститор је у обавези да обезбеди на свом комплексу, у складу са условима и захтевима 
које поставља Министарство одбране – надлежни орган у општини Мали Иђош. 
 
10.  ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
Овим Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене, као и других 
објеката за јавно коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са 
инвалидитетом.  
 
Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, пројектовању, 
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних површина, помоћу 
којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне 
карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење 
услуга, боравак и рад.  
 
При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких 
површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других 
објеката за јавно коришћење, морају се обезбедити обавезни елементи приступачности за 
све потенцијалне кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 
22/15). 
 
Обавезни елементи приступачности су:  
- елементи приступачности за савладавање висинских разлика;  

- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно 

коришћење;  

- елементи приступачности јавног саобраћаја.  

 
11.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ 

 
Циљ израде предметног Плана је у првом реду стварање основа за изградњу и 
реконструкцију објеката водопривредне инфраструктуре- ЦС "Мали Иђош", потисног 
цевовода, дела канала Мали Иђош-Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за 
снабдевање водом "Мали Иђош", али и свих осталих планираних садржаја. 
 
Да би се постигао степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, потребан за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је преузети следеће 
кораке: 
- Неопходно је за све планиране садржаје обезбедити адекватне парцеле и њихово прикључење 

на јавну површину. Основну везу комплекса акумулације као и дела радне зоне са 

категорисаном путном мрежом и насељским системом саобраћајница чиниће планирана 

приступна саобраћајница (са својом везом – раскрсницом на главној сабирној саобраћајници) 
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као и главна сабирна саобраћајница која се везује на ДП бр. 100/М-22.1 (који је уједно и главна 

насељска саобраћајница у насељу Мали Иђош). 

- Обзиром да у обухвату плана нема изграђене електроенергетске инфраструктуре за потребе 

напајања електричном енергијом нових купаца у обухвату Плана, потребно је изградити нове 

трансформаторске станице 20/0,4 kV напонског преноса.  

- За потребе снабдевања нових потрошача природног гаса, у обухвату Плана, потребно је 

изградити дистрибутивну гасоводну мрежу у уличним коридорима, а према условима и 

сагланости надлежног дистрибутера за гас.  

- Простор на коме се предвиђа изградња радне зоне је у овом тренутку неизграђен, нема 

инсталација ни водовода, ни канализације. Сви новопланирани објекти ће се водом снабдевати 

прикључењем на насељски водоводни систем,                                                                                                 

према условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа. Системом фекалне 

канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за све субјекте. 

 
Све горе наведено је неопходно реализовати како би се стекли услови за издавање 
Локацијских услова.  
 
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке 
критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја: 
- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7° MCS;                                                                                    
- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;  
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине;  
- поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите 

("Службени гласник РС", бр. 21/92). 
 

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
 

2.1. Зона акумулације, туризма, спорта и рекреације 
 
Коришћење и уређење водног земљишта регулисано је Законом о водама, којим су 
дефинисане забране, ограничења, права и обавезе власника и корисника водног 
земљишта и водних објеката. 
 
Акумулација Мали Иђош настаје преграђивањем водотока К-12 земљаном браном. 
Изградњом земљане бране формира се акумулација запремине преко 500000 m3. Дно 
акумулације се приводи намени уклањањем хумусног слоја, корена стабала и осталог 
материјала (у насипу је дозвољено максимално до 5% органских материја). Структура тла 
и геомеханичке особине, на основу геомеханичких елабората дна акумулације, омогућују 
изградњу акумулационог базена за задржавање воде. Долина водотока на потезу дужине 
око 2 km омогућава подизање нивоа и дубину воде у акумулацији до 9 m, односно 
максимално до коте 95,00 mnm. Земљана брана је висине до 10 m и дужине око 140 m. 
Позајмиште за изградњу бране је могуће одредити из непосредне близине (одредиће се 
израдом пројектне документације). Земљана брана се изграђује по упутствима за 
изградњу насипа водећи рачуна о збијености слојева тла и филтрационој стабилности 
косина бране. Збијање се врши у слојевима од 20-30 cm при оптималној влажности. 
Предвиђа се облагање узводне косине бране-према акумулацији бетоном или монтажним 
бетонским плочама, у циљу смањења хидрауличког градијента кроз брану и стабилност 
бране. Изградња бране се ради у слојевима са контролом збијености и провером 
квалитета уграђеног материјала. На круни бране се предвиђа изградња приступне 
саобраћајнице од асфалта. У циљу заштите од процедних вода на низводној косини у 
брани се формира дренажа уградњом филтера. Изградњу филтра извести у свему према 
ЈУС У.Ц5.020 1980. 
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Брана је опремљена евакуационим органима, преливом са брзотоком и темељним 
испустом. Прелив може бити у облику пачијег кљуна или слично, који ће омогућити 
контролисан сигуран одвод вишка воде из акумулације. Материјал за објекат прелива је 
бетон. Прелив спроводи воду кроз брану и брзоток до излива у бучницу водотока К-12. 
Брзоток је планиран од бетона са потребним сидрењима и контролом стабилности од 
флуктуција притиска. Бучница је грађевина од бетона са елеметима за разбијање 
енергије тока. Темељни испуст је армирано бетонски шахтни објекат. На узводној страни 
темељног испуста је уливна грађевина са решетком која спречава уношење пливајућих 
предмета у темељни испуст. У темељном испусту се налази затварачница са затварачем 
који отвара и затвара ток воде и вођице за шандор греде за затварање у случају ремонта 
табле затварача.  
 
За потребе изградње акумулације Мали Иђош уређује се део водотока К-12 на деоници 
120 m низводно од локације бране тако да може да преузме воду из темељног испуста 
бране и брзотока. Да би водоток К-12 на деоници од 120 m провео 6.4 m3/s корито се 
проширује у дну на 3,0 m, косине се изводе 1:1.5, а подужни пад дна водотока је 0.4‰. 
На крају деонице вода се улива у раније хоризонтирани и проширени део водотока К-12 
којим вода отиче у водоток Кривају. 
  
Узводно од бране на око 80,0 m се налази цевовод са изливном главом који доводи 
води из канала Кула –Мали Иђош до акумулације и црпне станице. Косина акумуалције на 
доводу испод изливне главе је обложена каменом или бетоном у циљу заштите косине 
акумулације. Изливна грађевина се простире од места изнад маскималног нивоа воде у 
акумулацији до испред корита постојећег водотока К-12. Изливну грађевину треба 
обазбедити адекватним материјалом који спречава одроњавање косине и спирање дна. 
 
Приступни пут ће се користити за сервисирање и ремонт хидромашинске и електро 
опреме и самог објекта бране. Асфалтни пут постоји од насеља Ловћенац до ловачког 
дома који се налази у близини бране. Од ловачког дома до бране постоји летњи пут којим 
се обавља саобраћај пољопривредне механизације. Овај пут има дужину 620 m и 
предвиђено је асфалтирање коловоза ширине 3,0 m (4,0 m је укупна ширина 
конструкције пута са стабилизованим банкинама). На две локације ће се извести и 
проширења за мимоилажење возила. На круни бране се асфалтира се коловозна трака 
ширине 3,0 m која има дужину око 140,0 m. 
 
Дуж обода акумулације се формира појас непотопљеног земљишта ширине 10 m који ће 
бити затрављен и који ће бити саставни део акумулације којом ће управљати ЈВП Воде 
Војводине. Око овог појаса општина Мали Иђош ће формирати појас високог зеленила 
ширине 10,0 m. 
 
Објекат црпне станице чине четири конструктивне целине: 
- Водозахватна грађевина; 

- Објекат црпне станице; 

- Мерни шахт; 

- Електро објекат. 

 
Црпна станица се изводи на око 25,0 m од изливне грађевине зацевљене 
деонице канала "Кула – Мали Иђош". Зацевљена деоница канала "Кула – 
Мали Иђош" је пречника Ф1200 mm. Зацевљена деоница канала "Кула – 
Мали Иђош" има три затварача, један на уливу из канала, други на изливу 
у Кривају и трећи на изливу у акумулацију "Мали Иђош". На цевовод се 
поставља разделни шахт у коме се од цевовода одваја крак према црпној 
станици истог пречника као и главни цевовод. У разделном шахту се 
налазе два затварача, један на одвајању према изливној грађевини у 
акумулацију, а други на одвајању према црпној станици. У самој црпној 
станици постоје затварачи испред сваког црпног агрегата пре уласка воде 
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у црпну станицу. И према акумулацији и према црпној станици потребно је 
поставити по два затварача што је довољна сигурност у случају 
евентуалне хаварије. Црпна станица је шахтног типа, опремљена са 4 
агрегата од по 300 l/s, који остварују максимални напор од 22 mVS. Иза 
црпне станице пре прикључења транзитног цевовода налази се мерни 
шахт за мерење протока воде. Аутоматско функционисање целог система 
треба да обезбеђује електро опрема, која је у електро објекту у 
непосредној близини црпне станице. Црпна станица заузима простор 
ширине око 12,0 m и дужине 38,0 m, укупне површине 456 m2.  
 
Вода се захвата на рачви у разделном шахту. Разделни шахт је армирано 
бетонска конструкција, спољашњих димензија 4,5x4,8 m, корисне висине 
4,1 m. Објекат црпне станице је монолитна АБ конструкција шахтног типа 
са четири црпна агрегата смештена у њој. Конструкција је правоугаоне 
основе, кориснe основе 6,0х8,0 m и висине 4,7 m. Пројектована је од 
водонепропусног (В6) бетона квалитета МБ30 и отпорности на мраз М150, 
армирана арматурним мрежама МАГ500/560 и ребрастом арматуром РА-
400/500-2. На удаљењу од 9.0 m од црпне станице према потисном 
цевоводу налази се мерни шахт за мерење потрошње воде. То је 
једноставна, монолитна, армиранобетонска конструкција, корисне 
димензије 2,0х2,0x2,35 m. Из шахта почиње потисни цевовод. Електро 
објекат је смештен у непосредној близини црпне станице, на удаљењу од 
4,0 m. Зграда је спољних габарита 4,5x3,1 m. Предвиђена је као 
конструкцијски једноставна зидана зграда са једном просторијом за 
смештај електро ормана. 
 
Разделни шахт има два засуна DN1200, помоћу којих се вода из цевовода усмерава у 
црпну станицу или у акумулацију. Воду од разделне грађевине до прикључака црпних 
агрегата води цев пречника 1000 mm. Може се применити хоризонтална центрифугална 
пумпа ниског притиска. Црпни агрегати су капацитета Q=300 l/s, висине дизања H=22 
mVS са потисним прикључком DN300. Црпка је погоњена трофазним електромотором 
номиналне снаге око 90 kW. Црпни агрегати су распоређени, један поред другог на 
међусобном растојању од 2,0 m и смештени на постоља у дну шахта суве изведбе. Усисни 
огранци су DN500, потисни огранци су DN400, сви израђени од челичног лима или 
дуктилног лива. 
 
Усисни огранци DN500, полазе са доводног цевовода DN1200, пролазе кроз зид шахта и 
завршавају се на усисној страни црпки. Опремљени су пљоснатим затврачима.  

Потисни огранци полазе са потисног грла црпке DN300. Потисни огранци имају 
лептирасте повратне клапне са полугом и тегом, монтажно демонтажне комаде и 
пљоснате засуне DN400, за PN10.  
 
Заједнички потисни цевовод се помоћу три дифузора DN400/DN600, DN600/DN700, 
DN700/DN900, проширује на цевовод DN900. Цевовод пролази кроз мерни шахт и помоћу 
дифузора се проширује на цевовод DN1000. Цевовод ће се пре полагања у земљу заштити 
од корозије хидроизолацијом. 
 
Мерач протока је ултразвучни. Сонде мерача протока су у шахту на цевоводу DN 900. 
Сонде се монтирају помоћу спона након што се на том делу цеви очисте од корозије и 
антикорозионе заштите. Мерачи региструју тренутни и кумулативни проток који се 
очитава на трансмитеру са дисплејем.  
Планира се и  једна дренажна потопива пумпа.  
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Траса потисног цевовода је постављена тако да прати руб долине притоке К-12 
водотока Криваје. Долина притоке је густо обрасла шипражјем и дрвећем, између долине 
и комплекса пољопривредних површина које се обрађују налази се уски зелени појас и 
површина којом саобраћа пољопривредна механизација. Траса је на потезу од 1700 m 
постављена тако да прати руб долине на равном платоу. Од ове локације узводно долина 
притоке К-12 има коту дна већу од 95.00 mnm, тако да се траса цевовода спушта у 
долину и кроз долину долази до спојне тачке са каналом "Мали Иђош – Његошево". 
Нивелета терена трасе цевовода је благо заталасана и коте терена су у распону од 95.50 
до 103.50 mnm. Траса цевовода се укршта са два атарска пута, цевовод ће се испод 
летњег пута положити исто као и дуж трасе. Дужина цевовода пречника Ø1000 mm је око 
2400 m. Цевовод се поставља у ископани ров, на припремљену постељицу од песка. 
Ширина рова је око 1.85 m, дубина рова је променљива. Дебљина постељице од песка је 
30 cm. Минимални надслој земље изнад темена цеви је 1 m. Ниво подземне воде је на 
дубини око 9 m испод нивоа терена. 
 
Могућа је примена цевовода од полиестера класе СН10000, за радни притисак од 10 бара, 
или дуктилног лива.  
 
На вертикалним преломима на највишим тачкама, се постављају ваздушни вентили за 
испуштање ваздуха при пуњењу цевовода и течењу воде, односно за упуштање ваздуха 
приликом пражњења цевовода. Вертикални преломи цевовода на најнижим местима су 
снабдевени испустима, преко којих се испушта вода. Испуштање воде је неопходно ако 
дође до хаварије. На местима кривина и лукова на цевоводу долази до концентрације 
сила, које се преносе на тло анкерним блоковима. Та места ће се заштитити бетонским 
блоковима да би се спречило померање цевовода. Потисни цевовод се завршава у шахту 
са затварачем иза кога се налази изливна грађевина. Затварач служи да се вода не би 
враћала у цевовод када пумпни агрегати не раде и цевовод је празан. Ширина изливне 
грађевине је 2,5 m а дужина 12,2 m. После изливне грађевине започиње канал "Мали 
Иђош – Његошево". Првих 5,0 m канала су обложени бетонском облогом. Почетак канала 
је у насипу. Канал је обложен фолијом, има ширину дна 1,0 m и нагиб косина 1:1.5.  
 
Грађевински део изливне грађевине: објекат је армиранобетонска 
укопана конструкција правоугаоне основе и променљиве висине по 
дужини објекта. Спољашњи габарит је 12,8х3,1 m, светле висине 4,6 m до 
2,7, са припадајућим шахтом за смештај затварача ДН1000, корисне 
основе 2,0х2,5 m, светле висине 2,7 m. Зидови и доња плоча изливне 
грађевине су дебљине 30,0 cm, а горња плоча у виду прелаза је дебљине 
15,0 cm. Припадајући шахт је конструктивно формиран. Објекат је 
планиран у армиранобетонској изведби, од бетона марке МБ30, класе 
водонепропусности В-6.  
 
Туризам, спорт и рекреација 
 
Акумулација може постати и атрактивна туристичка дестинација у комбинацији са 
спортско рекреативним садржајима. Примарни задатак акумулационог језера је 
наводњавање пољопривредних површина, али исто тако планирано порибљавање 
омогућиће организовани (комерцијални) риболов, са обале. 
 
Треба омогућити и уредити простор за купање, плаже (где је то могуће) или поставити понтоне. 

 

Аква камп се намеће као неопходан садржај (дрвене кућице, монтажно демонтажни 
објекти, шатори, итд.) који би омогућио риболовцима, али и осталим посетиоцима 
(љубитељи природе, излетници) да бораве у овом простору. 
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Простор је неопходно допунити пратећим садржајима (санитарни чворови, свлачионице, 
мали ресторани за освежење, просторија за изнајмљивање реквизита за одређене 
спортове, тушеви, кабине за пресвлачење, итд.). 
 
Изградња и опремање објеката, намењених рекреацији, туризму, разоноди на води, 
спортском риболову и слично, мора бити првенствено од монтажних елемената, са 
неопходним санитарно-техничким уређајима. Неопходно је да се организује постављање 
унифицираних објеката који се изнајмљују (у циљу стварања јединствене амбијенталне 
целине). Архитектонску обраду ових објеката третирати са циљем да се уклопе у и створе 
јединствену амбијенталну целину пејзажа. Димензије објеката не смеју да пређу у основи 
површину од 30,0 m2. 
 
Зеленило у зони туристичко спортско-рекреативних садржаја би требало формирати у 
парковском стилу. Планирани садржаји (спортски терени, рекреативни садржаји, базени 
и сл.) треба да буду заштићени од ветра, а зеленило треба да буде распоређено тако да 
створи сенку. Његова функција је пре свега заштитна, мелиоративна, санитарно-
хигијенска и друштвено-социјална. 
 
Унутар ових зона могуће је организовати и одморишта, видиковце, и сл., уз постављање 
унифицираних објеката.  
 
У склопу ове зоне потребно је обезбедити: 
- минимум 50 % зелених површина (дрвореди, заштитни појасеви и слично); 
- што већу разноврсност врста и спратност вегетације; 
- шумски засади и заштитно зеленило не могу се подизати на рачун постојећих пашњака, 

ливада, бара и трстика; 
- минимално растојање планираних објеката треба да буде 50 метара од обале 

акумулације; 
- сви објекти морају бити приземни. 
 

2.2. Зона радних и комерцијалних послова 
 
Неопходно је обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-техничке 
услове за рад и боравак запослених, у складу са важећим стандардима и прописима: 
применом савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и функционалном 
организацијом простора и објеката (производних, складишних, стоваришних, управних, 
трговинских, техничких, пратећих, итд.), увођењем свих потребних инсталација, 
међусобним везама радних места (нарочито у појединачним функционалним целинама). 
 
Ако се узме у обзир непознавање будућих инвеститора, а самим тим и  немогућност 
давања прецизних информација о планираној изградњи објеката и садржаја, намеће се 
неопходност израде Урбанистичког пројекта за планиране функционалне зоне, тј. 
подцелине. Урбанистичким пројектом би се, на основу конкретних захтева инвеститора, 
дао ситуациони приказ урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са 
нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-архитектонско решење уређења 
простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и пејзажног уређења, 
саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 
мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина.  
 
Производно - услужни садржаји 
 
У оквиру ових зона могуће је формирање производно-услужних садржаја. Планом су дате 
минималне модуларне целине за изградњу пословних, производних, пословно-
производних, производно-услужних, услужних и осталих садржаја, које се, сходно 
захтевима, могу и спајати. 
 
Могућа је изградња следећих садржаја: 
- производни погони (металска, грађевинска, занатска, и друге делатности); 
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- производни погони у функцији пољопривредне производње (силоси, млинови, млекаре, пекаре, 

хладњаче, складишта и сл.); 

- производни погони лаке индустрије (дорада производа); 

- трговинска делатност; 

- сервисно складишни терминали; 

- садржаји логистичке подршке производње (шпедиција, услужно складиштење, сервиси, итд.); 

- техничка служба одржавања и оправке средстава и опреме (прање, одржавање и поправка 

возила, снабдевање горивом, друмске ваге, итд.). 

 
Комерцијално - услужни садржаји 
 
Планом су дате основне модуларне целине за изградњу пословно управљачког система 
зоне, продајних простора, смештајно-услужних делатности, помоћних и сервисних 
служби, техничких служби и осталих пратећих садржаја.  
- пословно-управљачки систем зоне (савремени пословно-административно-

информациони систем); 
- продајни простори (савремени трговински центри); 
- смештајно-услужне делатности; 
- помоћне и сервисне службе (царинске, санитарне, банкарске, поштанске, службе 

осигурања и др.); 
- техничка служба (сервиси, снабдевање горивом, прање возила, итд.). 

 
Врста и намена објекта 
 
У оквиру грађевинске парцеле  дозвољена је изградња: пословних, производних и 
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, 
пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-
складишни објекат.  
 
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од 
техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. 
 
Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња 
помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограда, бунари, 
водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 
 
Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле намењене изградњи привредних капацитета мора бити довољна да 
прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће 
садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и степена заузетости 
земљишта. 
 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 900,0 m2 са ширином уличног фронта 
минимално 35,0m. 
 
Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 
парцеле 
 
Грађевинска линија у односу на регулациону линију одмакнута је 10,0 m. Грађевинске 
линије унутар подцелина радног комплекса дефинисати Урбанистичким пројектом. 
Објекти који се налазе на улазу у радни комлекс предњом фасадом морају бити грађени 
на грађевинској линији. 
 
Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној 
страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне 
(односно јужне) стране је на 5,0 m. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 
1,0 m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни 
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размак између објеката на две суседне парцеле  већи од 4,0 m, тј. већи од половине 
висине вишег објекта. 
 
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на 10,0 
m. Евентуално је дозвољена  удаљеност на минимално 6,0 m ако је на грађевинској 
парцели омогућен кружни ток саобраћаја. 
 
Индекс изграђености и индекс заузетости грађевинске парцеле 
 
Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са 
платоима и саобраћајницама је 2,1. 
 
Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле је 70 %. 
 
Највећа дозвољена спратност 
 
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности: 
- пословни: макс. П+2+Пк (приземље+две етаже+поткровље), 

• У изузетним случајевима дозвољава се и већа спратност кад пословни 
објекти представљају просторне репере већих комплекса. 

- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева 

технолошки процес производње, 

- складишни: П (приземље), евентуално П+1 (приземље+једна етажа). 

 
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је максималне спратности П (приземље). 
 
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). 
 
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину 
дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су 
задовољени услови противпожарне заштите. 
 
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег 
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. 
 
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
 
На грађевинској парцели појединачног радног комплекса, поред главних и помоћних 
објеката, дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са једном стамбеном 
јединицом, односно, дозвољена је изградња пословно-стамбеног објекта са једном 
стамбеном јединицом. 
 
Ако се у оквиру појединачног радног комплекса планира изградња породичног стамбеног 
објекта, при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да објекат буде у 
мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза објекту, без укрштања са 
прилазом радном делу. 
 
Породични стамбени објекат је максималне спратности П+2+Пк (приземље+две 
етажа+поткровље). У оквиру овог објекта дозвољена је изградња простора за 
гаражирање возила корисника стамбеног простора. 
 
Ограђивање грађевинске парцеле 
 
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од h=2,2 m. Ограда 
на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна, односно комбинација 
зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 
максимално 0,2 m а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. 
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Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација 
зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом до висине максимално 1,8 m. 
 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. 
 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз 
услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена 
проточност саобраћаја. 
 
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
 
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру ових зона мора се обезбедити колски и пешачки 
прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0m са минималним унутрашњим 
радијусом кривине од 7,0m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m. 
 
У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине могу да се граде под следећим 
условима: 
- минимална ширина саобраћајнице је 3,5m са унутрашњим радијусом кривине 5,0m, 

односно 7,0m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних 
услова; 

- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се 
обезбедити паркинг простор (за путничко возило мин. 2,5m х 5,0m, за теретно возило 
минимално 3,0m х 6,0m, односно у зависности од величине теретног возила). 

 
Заштита суседних објеката 
 
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се 
нарушити животна средина.  
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу 
објекта вишем од 2,5m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она 
поставља на грађевинску линију. 
 
Изградњом објеката уз источну (односно јужну) страну парцеле не сме се нарушити 
ваздушна линија суседне парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних 
површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 
 
Уз западну (односно северну) границу парцеле формирати ободне зелене површине које 
ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних парцела. Овај зелени 
тампон (четинарско дрвеће, листопадно дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао 
издувне гасове и прашину. 
 
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 30%. 
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и 
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функционалним и 
декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди изолација админстративних 
објеката од производних (складишних) објеката, изолација пешачких токова као и 
заштита паркинг простора од утицаја сунца. 
 
Нивелацијом саобраћајних површина одвођење атмосферских падавина решити у оквиру 
парцеле на којој се гради. 
 
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 
Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби, на 
традиционалан или савремен начин. 
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Обавезна је израда косог крова, а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови са 
више кровних равни. Раван кров се дозвољава у случајевима када то захтева технолошки 
процес. 
 
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни 
покривач у складу са нагибом крова. 
 
Фасаде објекта могу бити малтерисане и бојене у боји по избору пројектанта, од фасадне 
опеке или других природних и вештачких фасадних облога. 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру појединачне грађевинске 
парцеле, као и радног комплекса у целини.  
 
Реконструкција грађевина чија је намена у супротности намени дефинисаној 
планом 
 
Постојеће грађевине, легално изграђене, као и остали објекти који су саграђени пре 
доношења овог Плана, а које су постављене у супротности са наменом површина 
утврђеној овим планом могу се санирати и реконструисати у обиму неопходном за 
побољшање услова живота и рада. 
 
Неопходним обимом реконструкције за побољшање услова живота и рада сматра се: 
а) Обнова, санација и замена оштећених и дотрајалих конструктурних делова,  
б) Доградња санитарија, гардероба, остава до мах 50 m2, 
в) Пренамена простора под условом да новопланирана делатност не погоршава стање 

животне средине, 
г)  Замена дострајалих инсталација и уређаја, 
д)  Реконструкција и изградња саобраћајних и манипулативних површина. 
 

2.3. Зона канала 
 
Канал Мали Иђош-Његошево започиње изливном грађевином потисног цевовода пречника 
1000 mm. Канал је трапезног попречног профила, ширине дна 1,0 m, нагиба косина 
1:1,5. Из разлога губитка воде путем инфилтрације, кроз тло, канал је читавом дужином 
планиран да се обложи ХДПЕ фолијом адекватне дебљине и класе. Дубина воде у каналу 
је од 1-1,5 m. На делу трасе од 0+000 до 2+360 канал се налази у насипу, а од 2+360 до 
краја трасе, на територији општине Мали Иђош, је у усеку. За насипање при изради 
канала се може користити земљиште из ископа, након одстрањивања хумусног слоја, као 
и из позајмишта. Збијање тла насипа се ради у слојевима дебљине од 20-30 cm, при 
оптималној влажности. Ископ у усеку се изводи у широком ископу и профилисаном 
кашиком. Одвоз вишка материјала из ископа се односи на локацију коју одреди 
Инвеститор. 
  
У циљу заштите од упадања животиња у канал потребно је поставити адекватну заштиту. Као 
довољно се показало постављање GEOWEB саћасте структуре, на фолији од ХДПЕ. GEOWEB 
се поставља на сваких 40 m размака дужине до 10 m, као и на сваких 500 m дужине 20 m. 
Њега треба поставити тако да захвата косину канала непосредно испод минималног нивоа и 
до изнад максималног нивоа воде у каналу. Саћасту структуру потребно је испунити 
туцаником гранулације 30 до 45 cm. Ћелије изнад воде треба испунити земљом. 
  
Дуж трасе канала планира се изградња бетонског моста на планираном путу Ада-Кула, на 
1+022 канала. На 0+483, 1+905 и 2+830 планирани су бетонски мостови на пољском 
путу. Такође је неопходно поставити мостове за дивљач на 1+500, 2+365 и 3+900 
канала. Сви мостови су пројектовани као монолитне АБ конструкције са водонепропусним 
дилатационим спојницама, чиме се смањује опасност од провлаживања тла у зони 
објеката. Фундирање свих пропуста је предвиђено у отвореној грађевинској јами уз 
стабилизацију тла у зони фундирања.  
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3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 
Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса које изводи Геолошки завод Србије, 

који на територији АПВ доноси Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, као 

надлежни орган, а у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени лист 

РС", бр. 88/11). 

 
Када су у питању примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких 
ресурса, она обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања ресурса и услова 
њиховог коришћења, као и истраживања геолошке средине за потребе урбанистичког и 
просторног планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других 
објеката. Примењена геолошка истраживања која се врше за потребе просторног и 
урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других 
објеката врше се у циљу упознавања геолошке грађе терена, односно инжењерско-
геолошких карактеристика и геодинамичких својстава геолошке средине, и иста 
обухватају стадијум детаљних истраживања.  
 
Обзиром да Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине није 
доставио прецизне податке о резултатима истраживања неопходно је, за потребе 
пројектовања и изградње планираних садржаја, урадити Елаборат о геотехничким 
условима изградње у оквиру ког ће се утврдити геомеханички профил терена са 
индексним и физичко-механичким параметрима.  
 
Геолошки и геотехнички услови изградње водопривредних објеката 
 
На ужем простору посматарног обухвата плана највећи број истраживања везан је за 
проблематику водоснабдевања. Резултати ових истраживања обрађени су у следећим 
Елаборатима: - Извештај о извршеним истражним радовима за систем наводњавања П.Д. 
"Његош" I фаза, књига I, Главни пројекат бране са затварачницом и приступним мостом 
(1981/1982. год., РО "Хидропројект" ООУР "Хидротехничке конструкције", Београд) као и 
Студија оправданости са Идејним пројектом подисистема "Мали Иђош" регионалног 
система за снабдевање водом Северне Бачке КЊИГА 1: Елаборат геотехничких 
истраживања терена (2015. год.) урађен од стране ХИДРОЗАВОД ДТД Нови Сад. Истражни 
радови су изведени на локацији будуће бране "Мали Иђош", потисног цевовода и дела 
отвореног канала са циљем да се дефинишу вододрживост акумулације, услови 
фундирања објеката и позајмишта материјала. Узети су и узорци на којима су испитана 
физичко механичка својства седимената. На основу изведених теренских истраживања и 
лабораторијских испитивања, као и детаљне анализе прикупљених података, констатује 
се следеће: 
- Најизраженији морфолошки облик на ширем простору истраживања је Бачка лесна зараван са 

надморским висинама од око 120-125 mnm на северном делу код Суботице, до око 90 mnm на 

југу. 

- Седименти регистровани до дубине истраживања припадају еолским седиментима квартарне 

старости. Лес и лесоидни песковити алеврити (l-w, l’-w) са погребеном земљом се смењују 

вертикално и бочно, те их је немогуће оштро одвојити. Слој погребене земље је терестичког или 

хидроморфног порекла и појављује се као стални литолошки члан овог пакета. Посматрано са 

геотехничког аспекта у природној конструкцији терена у оквир лесних наслага дебљине преко 20 

m формирана је издан са слободним нивоом. У периоду извођења истражних бушотина утврђен 

је ниво издани на релативној дубини од 5,4-13,3 m, односно између апсолутних кота 87,5-91,3 

mnm. На ширем простору лесне заравни зона колебања нивоа издани најчешће је у интервалу 

од 2-4m. Највећа колебања су у централној зони заравни док се гледајући ка водотоцима 

односно дренажним зонама она смањују. Пројектовани потисни цевовод је пречника 1000 mm и 

дужине око 2350 m. Дубина укопавања цевовода се креће од 2,1 m до 3,0 m, a само на једном 

месту износи преко 3 m. Највећим делом трасе ископ рова и полагање цевовода изводиће се у 

типском, неизмењеном лесу. Седименти у којима ће се изводити радови на полагању цевовода 
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и изградњи свих објеката система класификују се, према USCS, као глине и прашине ниске до 

средње пластичности. Према GN 200 класификацији овакво тло припада II категорији. 

- Ископи грађевинских јама у оваквим срединама могу се изводити у широком ископу са 

привременим нагибом косина од 2:1 или са вертикалним странама уз постављање подграде 

према законској регулативи. У периоду извођења радова косине јаме се морају заштитити од 

расквашавања, обзиром да лес при директном контакту са водом губи примарну структуру и 

мења своје физичко-механичке карактеристике, тако да може доћи до угрожавања стабилности 

косина јаме. Прорачуни дозвољене носивости тла рађени су за објекат црпне станице, разделну 

грађевину, електро зграду и изливну грађевину. Прорачуни су показали да се дозвољена 

носивост тла креће од qa=200-723 kN/m
2
. Добијене вредности су веће од пројектованих 

оптерећења од објеката, те нема опасности од лома тла. 

- Слегање тла испод објеката није посебно разматрано обзиром да су то углавном дубоко 

фундирани објекти код којих је растерећење услед ископа веће од додатног оптерећење од 

објекта, те нема допунских напона па ни консолидационих слегања тла испод објеката. 

 
4.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 

ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И 
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 
Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним спровођењем Плана кроз поступак 
издавања локацијских услова, а на основу услова дефинисаних овим Планом, као и 
израда УП-а парцелације и препарцелације којим би се дефинисале тачне парцеле, 
предложене овим Планом, јавног и осталог грађевинског земљишта, као и тачна 
организација појединачних комплекса, сходно захтевима по зонама.  
 
За комплекс водопривредних објеката ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала 
Мали Иђош-Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом 
"Мали Иђош" Планом су утврђени услови уређења и грађења, тј. изградња наведених 
садржаја вршиће се на основу усвојеног ПДР-е. 
 
Обзиром на тренутни став инвеститора о немогућности давања прецизних информација о 
планираној изградњи објеката и садржаја, у зони планираних радних и комерцијалних 
површина, као и у зони намењеној за туризам, спорт и рекреацију, намеће се неопходност 
и обавеза израде Урбанистичких пројеката за све планиране производне (са специфичним 
технолошким процесима) и угоститељске садржаје, док се за пословне и складишне објекте 
локацијски услови могу издавати директно из овог Плана.  
 
Урбанистичким пројектима би се, на основу конкретних захтева инвеститора, дао 
ситуациони приказ урбанистичког и партерног решења, диспозиција објеката са 
нивелационим и регулационим решењем, урбанистичко-архитектонско решење уређења 
простора и грађења, идејна архитектонска решења објеката и пејзажног уређења, 
саобраћајнице, скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну 
мрежу и план уређења слободних (неизграђених) површина. 
 
Део простора у обухвату предметног Плана је детаљна разрада дела усвојеног ПГР-е 
радне зоне уз ауто-пут Е-75 на територији општине Мали Иђош ("Службени лист општине 
Мали Иђош", бр. 3/08), па самим тим и документ на основу ког се могу издавати 
Локацијски услови. 
 
Препоручује се израда урбанистичко-архитектонског конкурса за Аква камп садржај 
(дрвене кућице, монтажно демонтажни објекти, шатори, итд.) који би омогућио 
риболовцима, али и осталим посетиоцима (љубитељи природе, излетници) да бораве у 
овом простору. 
Услед комплексности планираних садржаја могућа је етапност (фазност) реализације 
Плана – идејним и главним пројектима ће се дефинисати обим изградње у свакој од 
планираних етапа. 
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5.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА  
 
Планом детаљне регулације ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала Мали 
Иђош-Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом "Мали 
Иђош", на територији општине Мали Иђош, постигнути су следећи урбанистички 
параметри (на нивоу укупне површине обухвата Плана): 

• Индекс заузетости: 30% 

• Максимална спратност: П+2+Пк  

• Остварени проценат зеленила: 50% (без планираних зелених површина у оквиру радних 

садржаја) 

 
 
6.   ПРИМЕНА ПЛАНА 
 
Издавање локацијских услова као и информације о локацији, за комплекс 
водопривредних објеката ЦС "Мали Иђош", потисног цевовода, дела канала Мали Иђош-
Његошево и акумулације "Мали Иђош" подсистема за снабдевање водом "Мали Иђош", 
вршиће се директно из Плана.  
 
За пословне и складишне објекте локацијски услови и информације о локацији могу се  
издавати директно из овог Плана. За све планиране производне (са специфичним 
технолошким процесима) и туристичко-спортско-рекреативне садржаје неопходна је израда 
Урбанистичког пројекта. 
 
 
 

____________________ . _____________________ 
 

     20. 
 
 
На основу члана 20. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/2010), члана 28. и 33. Статута Дома 
здравља „др Мартон Шандор“ Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 3/07) 
и на основу оставке председникаУправног одбора Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали 
Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016. године 
доноси следеће:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР 
МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
 Разрешава се председник Управног одбора Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали 
Иђош: 

  
- Мр сц.мед. др Њиради Миклош из Малог Иђоша 
  

 Члан 2. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 



Страна 68.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
 
                                                                 Образложење 
 

Мр сц.мед. др Њиради Миклош из Малог Иђоша поднео је дана 18.08.2015.год. 
оставку на место члана Управног одбора Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали 
Иђош. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                 Имре Халгато, с.р.  
Број:06-4-14/2016-02                                                            
Дана:04.03.2016. године  
М а л и   И ђ о ш 
  

____________________ . _____________________ 
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          На основу члана 22. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/2010) и на основу 
члана 28. и 33. Статута Дома здравља „др. Мартон Шандор“ Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 3/07) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
04.03.2016. године доноси следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН 

ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

   
Разрешава се члан Надзорног одбора Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош 

на лични захтев и то: 
-из реда запослених 
 
 
1.   Ендре Коша, доктор стоматологије 

       
Члан 2. 

 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                 Имре Халгато, с.р.  
Број:06-4-15/2016-02                                                            
Дана:04.03.2016. године  
М а л и   И ђ о ш 
 

____________________ . _____________________ 
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На основу члана 20. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005), члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/2010) и члана 28. и 33. Статута Дома 
здравља „др. Мартон Шандор“ Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 3/07), 
Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016.  године доноси 
следеће:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР 
МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
 Именује се председник Управног одбора Дома здравља „Др  Мартон Шандор“ Мали 
Иђош: 

 -из реда оснивача: 
 

- Ендре Коша, доктор стоматологије 
 
Председник Управног одбора Дома здравља „Др  Мартон Шандор“ Мали Иђош, 
именује се на период до истека мандата Управног одбора Дома здравља „Др Мартон 
Шандор“ Мали Иђош. 

 

 Члан 2. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
                                                              
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                 Имре Халгато, с.р.  
Број:06-4-16/2016-02                                                            
Дана:04.03.2016.  године  
М а л и   И ђ о ш 
  

____________________ . _____________________ 
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          На основу члана 20. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005),члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/2010), члана 28. и 
33. Статута Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“ бр. 3/07) и на основу Решења о именовању чланова управног одбора из реда  
запослених Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош бр.254/2015 од 
03.11.2015.године, Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016. 
године доноси следеће:  
 
 



Страна 70.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ДОМА 

ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Именују се на мандатни период од 4 (четири) године чланови управног одбора из реда  
запослених Дома здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош: 

  
- Др Олга Перовић 
- Гуљаш Серенче Ержебет 
  

 Члан 2. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
                                                                 Образложење 
 
Решењем о разрешењу и именовању чланова управног одбора из реда  запослених Дома 
здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош бр.254/2015 од 03.11.2015.године, колегијум 
Дома здравља је дана 03.11.2015.год. разрешио чланове Управног одбора из реда 
запослених:Др Вивијану Матковић и Пап Маргиту и именовао нове чланове Др Олгу 
Перовић и Гуљаш Серенче Ержебет. 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                 Имре Халгато, с.р.  
Број:06-4-17/2016-02                                                            
Дана:04.03.2016. године  
М а л и   И ђ о ш 
 

____________________ . _____________________ 
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( „Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и на основу 32. 

става 1. тачке 32.Статута општине Мали Иђош(«Службени лист општине Мали Иђош» број 13/2008-
пречишћен текст и 7/2010 ) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 04.03.2016.године доноси 
следеће 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

I. 
 
 

Разрешава се Изборна комисија општине Мали Иђош у следећем саставу: 
 

 1. Софија Рудовић,дипл.прав. из Фекетића –  председник 
     Ласло Фодор, адв.из Малог Иђоша – заменик председника  
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 2. Тумбас Локетић Миклош из Малог Иђоша –  члан 
    Бачо Лајош из Малог Иђоша–заменик члана  
 
 3. Халгато Шандор из Фекетића- члан  

    Хатала Магдолна из Малог Иђоша– заменик члана 
 
       4.  Молнар Карољ из Фекетића– члан 

    Али Иштван из Фекетића–  заменик члана  
 
5.   Данило Дабовић, дипл.прав. из Ловћенца – члан 

     Блажо Стојановић, дипл.прав. из Фекетића – заменик члана 
 

 6.Јулијана Пап , из Фекетића –  члан  
       Анраш Тот, правни техничар из Малог Иђоша – заменик члана 
 

 7. Драгољуб Вујошевић, правник из Ловћенца – члан 
           Божидар Добрковић, дипл.прав. из Ловћенца – заменик члана 
 

 
II. 
 

   Разрешавају се секретар Комисје Aндреа Сабо, дипл.прав. из Фекетића и заменик секретара Комисије 
Милутин Звицер, дипл.прав. из Фекетића. 
 
  

III. 
 
 Oво решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ              Председник Скупштине општине 
Број:06-4-18/2016-02                                                                                       Имре Халгат, с.р. 
Дана:04.03.2016.г.  
М а л и   И ђ о ш 

 
____________________ . _____________________ 

 25. 
 

 
На основу члана 13 и 14. Закона о локалним изборима ( „Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и на 
основу 32. става 1. тачке 32. Статута општине Мали Иђош(«Службени лист општине Мали 
Иђош» број 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници 
дана 04. 03.  2016. године доноси  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА  

 
Члан 1.  

 
Именују се следећи чланови Изборне Комисије Општине Мали Иђош на мандатни период од 
4 године у сталном саставу:  

 
1. Тамара Бодрожић,  дипломирани правник из Фекетића, за председника – на предлог 

одборничке групе СПС-а 
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      Анђелија Марковић, дипломирани правник из Ловћенца, за заменика     
      председника – на предлог одборничке групе СПС-а 

 
2. Марија Контић из Ловћенца-за члана- на предлог одборничке групе СПС – а;  

 
            Милена Косовић из Ловћенца-за заменика члана- на предлог одборничке групе СПС 
– а;  

3. Селеши Иштван дипломирани правник из Малог Иђоша, за члана – на предлог 
одборничке групе СВМ-а;  
 

            Фодор Ласло дипломирани правник, адвокат из Малог Иђоша– за заменика члана – на 
предлог одборничке групе СВМ-а; 

 
4.  Биро Анико, дипломирани правник из Малог Иђоша – за члана – на предлог 

одборничке групе СВМ-а;  
 

              Бачо Лајош, пензионер из Малог Иђоша  – за заменика члана – на предлог 
одборничке групе СВМ –а;  
 

5.  Халгато Шандор из Фекетића- за члана – на предлог одборничке групе СВМ –а;  
 

             Ороси Шандор из Фекетића – за заменика члана – на предлог одборничке групе 
СВМ –а;  

6.  Ивана Кривокапић, дипломирани економиста из Ловћенца – за члана – на предлог 
одборничке групе СНС –а: 
 

                  Медић Лазар – за заменика члана – на предлог одборничке групе СНС –а;  
 

7.  Драгољуб Вујошевић, правник из Ловћенца – за члана – на предлог одборничке 
групе СНС –а;  
 

                  Ђукић Горан – за заменика члана – на предлог одборничке групе СНС –а;  
 

Члан 2. 
 
За секретара Комисије се именује Атила Новак, дипломирани правник – мастер из Малог 
Иђоша, а за заменика секретара Комисије се именује Андреа Сабо, дипломирани правник из 
Фекетића, без права одлучивања, на мандатни период од 4 године. 

 
Члан 3.  

 
На седницама Комисије присуствују чланови и секретар Комисије, у случају њиховог одсуства 
њихови заменици.  
 

Члан 4. 
 

Председник, чланови и секретар Комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са 
закључком Комисије СО Мали Иђош за кадровска питања.  
 

Члан 5.  
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Oво решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали 
Иђош“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са чланом 14. Закона о локалним изборима Избoрну кoмисиjу у стaлнoм сaстaву чинe 
прeдсeдник и нajмaњe шeст члaнoвa кoje имeнуje скупштинa општине, нa прeдлoг oдбoрничких 
групa у скупштини општине, срaзмeнo брojу oдбoрникa a у прoширeнoм сaстaву - и пo jeдaн 
oпунoмoћeни прeдстaвник пoднoсилaцa избoрнe листe кojи je прeдлoжиo нajмaњe двe трeћинe 
кaндидaтa oд укупнoг брoja oдбoрникa кojи сe бирa. Избoрнa кoмисиja имa сeкрeтaрa кoгa 
имeнуje скупштинa општине. Сeкрeтaр учeствуje у рaду кoмисиje бeз прaвa oдлучивaњa. 
Прeдсeдник, члaнoви избoрнe кoмисиje у стaлнoм и прoширeнoм сaстaву и њeн сeкрeтaр имajу 
зaмeникe.Зa прeдсeдникa, зaмeникa прeдсeдникa, сeкрeтaрa и зaмeникa сeкрeтaрa избoрнe 
кoмисиje имeнуje сe лицe кoje je диплoмирaни прaвник. Изборна комисија врше своје послове у 
складу са чланом 15. Закона о локалим изборима. Члан 13. став 3. и 4. закона предвиђа да  
ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у 
сталном саставу органа за спровођење избора, што је и испоштовано овим решењем. 

 
На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Прoтив рeшeњa СО Мали Иђош o имeнoвaњу прeдсeдникa и члaнoвa 
избoрнe кoмисиje у стaлнoм сaстaву дoпуштeнa je жaлбa Управном суду у рoку oд 24 чaсa oд 
дoнoшeњa рeшeњa. 

Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато 
Бр.:06-4-19/2016-02 
Дана:04.03.2016. године 
Мали Иђош     
 
 

____________________ . _____________________ 
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На основу члана 2. Oдлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Мали Иђош“, брoj 7/2006) 
и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош” број 
13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
04.03.2016. године  доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИУ 2016. ГОДИНИ 

 
I 

 
Именује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у следећем саставу: 
 



Страна 74.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
1.Данило Дабовић, дипл.правник-за председника Комисије 
2.Иштван Селеши, дипл.правник- за заменика председника Комисије 
 

Чланови Комисије: 
 

3. Ковач Карољ ст. из Малог Иђоша;  
4. Илија Кнежевић из Фекетића;  
5. Шандор Молнар из Фекетић;  
6. Новак Јаворина из Ловћенца;  
7. Дејан Шкељић из Ловћенца.  

 
     II 

 
Стручне послове за прикупљање потребне документације ради давања у закуп земљишта обавља 
Одељење за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове, заштиту животне средине 
Општинске управе Општине Мали Иђош. 

 
III 

 
Задатак Комисије из тачке I овог решења је прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање, 
вођење записника и давање предлога председнику општине за избор најповољнијег понуђача у 2016. 
години. 
 
Председник, заменик председник и чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са 
закључком Комисије СО Мали Иђош за кадровска и административна питања. 

 
     IV 

 
Ово Решење објавити у  „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од објављивања у  „Службеном листу општине Мали 
Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник скупштине општине 
Скупштина општине     Имре Халгато, с.р. 
Бр.:06-4-20/2016-02 
Дана:04.03.2016. године 
Мали Иђош     
 

____________________ . _____________________ 
      27. 

 
 
На основу члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/2010)  Скупштина општине Мали 
Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси следеће:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА 
 

Члан 1. 
 

 Именује се  Управни одбор Народног универзитета у следећем саставу: 
  



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2016.                              Страна 75. 
-из реда оснивача: 
 
1. Данило Дабовић из Ловћенца-за председника 
2. Силард Барањи из Малог Иђоша-за члана 
3. Блажо Стојановић из Фекетића-за члана  
 
 

 Члан 2. 
 

            Управни одбор се именује на мандатни период од 4 године. 
 

Члан 3. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
                                                                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                 Имре Халгато  
Број:06-4-21/2016-02                                                            
Дана:04.03.2016. године  
М а л и   И ђ о ш 
  

____________________ . _____________________ 
      28. 

 
 
На основу члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/2010)  Скупштина општине Мали 
Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси следеће: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Члан 1. 

 
 Именује се  Надзорни одбор Народног универзитета у следећем саставу: 

  
-из реда оснивача: 
 
4. Невенка Ујвари из Малог Иђоша-за председника 
5. Казмер Комароми из Малог Иђоша-за члана 
 

Члан 2. 
 

            Надзорни одбор се именује на мандатни период од 4 године. 
 

Члан 3. 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 



Страна 76.               Година 2016.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 3. 
 
                                                               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                 Имре Халгато, с.р.  
Број:06-4-22/2016-02                                                            
Дана:04.03.2016. године  
М а л и   И ђ о ш 
  

____________________ . _____________________ 
      29. 

 
На основу члана 31. став 1. тачкa 22. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 

општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана 04.03.2016.године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. 
 
 Даје се сагласност на Програм пословања „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица за 
2016. годину. 

II. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине  
Број:06-4-23/2016-02        Халгато Имре, с.р. 
Датум:04.03.2016.године  
М А Л И   И Ђ О Ш              
       

____________________ . _____________________ 
      30. 

 
На основу члана 31. став 1. тачкa 22. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

I. 
 

 Даје се сагласност на План и програм пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште 
и путеве Mали Иђош за 2016. годину.  
 

II. 
 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине  
Број: 06-4-24/2016-02 



Број 3.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2016.                              Страна 77. 
Датум:04.03.2016. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                    Халгато Имре, с.р. 
 

____________________ . _____________________ 
      31. 

 
На основу члана 31. став 1. тачкa 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I. 
 

 Даје се сагласност на годишњи Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
Мали Иђош 2015. г. 
 

II. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине  
Број: 06-4-25/2016-02 
Датум:04.03.2016. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                    Халгато Имре, с.р. 
 

____________________ . _____________________ 
      32. 

 
На основу члана 31. став 1. тачкa 22. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали 
Иђош на својој седници одржаној дана 04.03.2016. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. 
 

Даје се сагласност на годишњи План рада Општинског штаба за ванредне ситуације Мали Иђош 
2016. г. 

II. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ               Председник Скупштине општине  
Број: 06-4-26/2016-02 
Датум:04.03.2016. године  
М А Л И   И Ђ О Ш                    Халгато Имре, с.р. 
 
 

____________________ . _____________________ 
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8. 
 

A közszférában alkalmazottak maximális számának meghatározási módjáról szóló törvény 
6. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015 szám), az állami szervek rendszerében, a 
közhivatalok rendszerében, Vajdaság Autonóm Tartomány rendszerében és a helyi 
önkormányzatok rendszerében meghatározatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló 
határozat a 2015. évre 7. pontjával összhangban  (SZK Hivatalos Közlönye, 101/2015), Kishegyes 
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község 
Képviselő-testülete a   megtartott ülésén meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

KISHEGYES KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATA RENDSZERÉBEN 
MEGHATÁROZATLAN ID ŐRE ALKALMAZOTTAK MAXIMÁLIS SZÁMÁRÓL 

MINDEN SZERVEZETI FORMÁRA VONATKOZÓAN A 2015. ÉVRE 
 

1. szakasz 

Ezen határozattal meghatározzuk a meghatározatlan időre alkalmazottak számát a 2015. évre, 
Kishegyes község helyi önkormányzata rendszerének minden szervezeti formájára, amely magába 
foglalja a helyi önkormányzati egységi szerveket, közvállalatokat, közhivatalokat, helyi 
közösségeket és egyéb szervezeti formákat, a közszférában alkalmazottak maximális számának 
meghatározási módjáról szóló törvény 2. szakasza 5. bekezdésével összhangban:  

 
2. szakasz 

 
  

12.  Kishegyes község községi közigazgatása 40 
13.  Helyi közösség Kishegyes 4 
14.  Helyi közösség Bácsfeketehegy 3 
15.  Helyi közösség Szeghegy 3 
16.  Kishegyes község polgári jogvédője 1 
17.  Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény 32 
18.  Komunal Kishegyes Kft. Kishegyes 30 
19.  Népegyetem 1 
20.  Kishegyesi Könyvtár 3 
21.  Telekrendezési és Útügyi Közválallat 5 
22.  Topolya és Kishegyes község Szociális központja 0 

 ÖSSZESEN:  122 

 
3.szakasz 

 
Ha a 2. szakasz 1. bekezdése 1-11. pontjaiban említett szervezeti formák e határozat 2. 

szakaszban feltüntetett számtól magasabb számú alkalmazottal rendelkeznek meghatározatlan 
időre, kötelesek létszámcsökkentést végrehajtani legalább a megadott számig, e határozat hatályba 
lépésétől számított 60 napon belül. E határozat 2. szakaszában meghatározott alkalmazottak 
maximális száma keretin belül, minden szervezeti forma annyi alkalmazottal rendelkezhet 
meghatározatlan időre, amennyi számára biztosítani tudja a béreket. Minden szervezeti forma a 
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sikeresebb és rugalmasabb munka érdekében nagyobb létszámcsökkentést is végrehajthat e 
határozat 2. szakaszában meghatározott számok keretein belül.    

 
 4. szakasz 
 

Ezen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítését követő napon 
lép hatályba. 

 
А határozat 2. szakaszában említett  szervezeti formák kötelesek a határozat hatályba 

lépésétől számított 30 napon belül összehangolni a munkahelyek  és ügyletek szervezéséről és 
besorolásáról szóló szabályzatot összehangolni az meghatározatlan időre felvett alkalmazottak 
maximális számával. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
KISHEGYES KÖZSÉG Hallgató Imre, s.k. 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS KKT elnök 
Szám: 06-4-1/2016-02 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 
 
 

____________________ . _____________________ 
 
9. 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény részére 

 
1. szakasz 

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 
 

1) 226. kataszteri parcella, Lehel u. 33., Kishegyes kk., ingatlanlap száma 4956, Kishegyes 
kk., építkezési területen fekvő földterület, összterülete 6a 90 m2, földterület épület-
objektum alatt-területe 79m2, földterület épület-objektum alatt- területe 10m2, földterület 
épület-objektum mellett- területe 6a 01m2 és ugyanazon helyen épült objektumok-épületek: 
1. sz. épület- gyermek- és ifjúságvédelmi épület 1 földszint, 2. sz. épület-melléképület 1 
földszint, 
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2) 2923. számú kataszteri parcella, II. Rákóczi Ferenc 18., Kishegyes kk., ingatlanalap sz. 
4956, Kishegyes kk., építkezési területen fekvő földterület, összterülete 27a 18m2, 
földterület épület-objektum alatt- területe 5a 38m2, földterület épület-objektum alatt-
területe 90 m2 és épület-objektum melletti földterület- területe 20a 90m2 és épületekkel-
objektumokkal, amelyek ugyanazon a helyen épültek: 1.sz. épület- gyermek- és 
ifjúságvédelmi épület 1 földszint és 2. sz. épület- gyermek- és ifjúságvédelmi épület 

3) 24. sz. kataszteri parcella, Testvériség u. 23., Bácsfeketehegy kk., ingatlanlap sz. 4951, 
Bácsfeketehegy kk., építkezési területen fekvő földterület, összterülete 9a 05 m2 földterület 
épület-objektum alatt- területe 3a 96m2, és épület-objektum melletti földterület- területe 5a 
09 m2 és épületekkel-objektumokkal, amelyek az említett kataszteri parcellára épültek -
1.sz. épület- gyermek- és ifjúságvédelmi épület, 

4) 696. sz. kataszteri parcella, Júl. 13. 8., Szeghegy kk., ingatlanlap sz. 2445, Szeghegy kk., 
építkezési területen fekvő földterület, összterülete 11a 69 m2 földterület épület-objektum 
alatt- területe 2a 81m2, földterület épület-objektum alatt- területe 25 m2,és épület-objektum 
melletti földterület- területe 8a 63 m2 és épületekkel-objektumokkal, amelyek az említett 
kataszteri parcellára épültek -1.sz. épület - alapoktatás épülete, 2.sz. objektum-alapoktatás 
épülete 

Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1-4. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 
hozzátartozó ingóságokkal  együtt a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény számára, székhelye: 
Szeghegy, Július 13. u. 8. SZSZ:   08575061 (a továbbiakban: használati jogosult).  

 
2. szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1-4. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan 
időre, illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 

 
3. szakasz 

A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 

4. szakasz 

A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a 
használati jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése 
nélkül, e határozat alapján.  

5. szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
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A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-2/2016-02 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 
 

____________________ . _____________________ 
10. 

 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen a Kishegyesi Könyvtár részére 

 
1. szakasz 

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 
 

1) 2759. kataszteri parcella, Fő u. 26., összterülete 14a 52 m2 Kishegyes kk., ingatlanlap 
száma 4956, Kishegyes kk., földterület épület-objektum alatt-területe 5a 74 m2, földterület 
épület-objektum alatt- területe 30m2, földterület épület-objektum mellett- területe 8a 48 m2 
és ugyanazon helyen épült objektumok: 1. sz. épület-  kulturális épület 1 földszint, 2. sz. 
épület-melléképület 1 földszint, 

Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 
hozzátartozó ingóságokkal  együtt a Kishegyesi Könyvtár számára, székhelye: Kishegyes, Fő u. 
26., SZSZ:   08050970 (a továbbiakban: használati jogosult).  

 
2. szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan 
időre, illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 

3. szakasz 
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A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 

4. szakasz 

A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a 
használati jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése 
nélkül, e határozat alapján.  

5. szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-3/2016-02 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 

 
 

____________________ . _____________________ 
11. 

 
A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 

(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016.    megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen a bácsfeketehegyi Nikola Đurkovi ć Általános 

Iskola részére 
 

                1.szakasz 

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 
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1) 286/1 kataszteri parcella,  Testvériség u. 63., Bácsfeketehegy kk., ingatlanlap száma 4951, 
Bácsfeketehegy kk., építkezési területen lévő földterölet, összterülete 1 ha 31a 67 m2 
,földterület épület-objektum alatt-területe 22a 97 m2, földterület épület-objektum alatt- 
területe 18a 87 m2, földterület épület-objektum alatt- területe 2 m2 és II. osztályú 
szántóföld 89 a 81 m2 épületekkel, melyek ugyanazon kataszteri parcellán épültek: 1. sz. 
épület- rendeltetése ismeretlen 1 pince, 1 földszint, 1 emelet épület, 2. sz. épület- 
rendeltetése ismeretlen 1 földszint, 1 emelet, 3. sz. épület- rendeltetése ismeretlen 1 
földszint 

Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 
hozzátartozó ingóságokkal  együtt a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola számára, 
székhelye: Bácsfeketehegy, Testvériség u. 63., SZSZ:8051186 (a továbbiakban: használati 
jogosult).  

2. szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan időre, 
illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 

 
3. szakasz 

A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 

4. szakasz 

A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a használati 
jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése nélkül, e 
határozat alapján.  

                                                                 5. szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-4/2016-02 
Kelt:2016. március 4-én  
Kishegyes 

 ____________________ . _____________________ 
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12. 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Kishegyes 

részére 
 

                   1. szakasz 

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 
 

1) 2183. kataszteri parcella, építkezési területen levő földterület,  Fő u. 27., Kishegyes kk., 
ingatlanlap száma 4956, Kishegyes kk., összterülete 44a 88 m2 ,földterület épület-
objektum alatt-területe 9a 83 m2, földterület épület-objektum alatt- területe 6a 65 m2, 
földterület épület-objektum alatt- területe 2a 50 m2, földterület épület-objektum alatt- 
területe 4a 79 m2, földterület épület-objektum alatt- területe 6a 31 m2, földterület épület-
objektum alatt- területe 1a 60 m2, földterület épület-objektum alatt- területe 56 m2, 
földterület épület-objektum alatt- területe 1a 00 m2, földterület épület-objektum alatt- 
területe 44 m2, földterület épület-objektum alatt- területe 19 m2, 11a 01 m2 területű 
objektum és ugyanazon kataszteri parcellán épült objektumok: 1. sz. épület-  általános 
oktatás 1 pince, 1 földszint, 1 emelet épület, 2. sz. épület- általános oktatás 1 földszint, 3. 
sz. épület- általános oktatás 1 földszint, 4. sz. épület- általános oktatás 1 földszint, 5. sz. 
épület- általános oktatás 1 földszint, 6. sz. épület- általános oktatás 1 földszint, 7. sz. 
épület- melléképület 1 földszint, 8. sz. épület- melléképület 1 földszint, 9. sz. épület- 
melléképület 1 földszint, 10. sz. épület- kereskedelmi objektum 1 földszint, 

 
Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 

hozzátartozó ingóságokkal  együtt a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola számára, 
székhelye: Kishegyes, Fő u. 27., SZSZ:   08051194 (a továbbiakban: használati jogosult).  
 

2. szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan időre, 
illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 
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3. szakasz 

A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 

4.szakasz 

A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a 
használati jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése 
nélkül, e határozat alapján.  

                                                               5.szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-5/2016-02 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 

____________________ . _____________________ 
 
 
13. 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 

részére 
 

                 1.szakasz 

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 
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1) 5/1 sz. kataszteri parcella, Tito m. 37., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2089, Szeghegy 
kk., építkezési területen lévő földterület, épület-objektum alatt-összterülete 2a 28 m2 és 1. 
sz. épület- lakó-üzletépület 1 földszint (egészségügyi üzlethelyiség- 1 külön rész), 3 emelet 
1 parkoló, amely ugyanazon kataszteri parcellán épült  

2) 5/2 sz. kataszteri parcella, Vuk Karadžić 37., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2088, 
Szeghegy kk., építkezési területen lévő földterület, épület-objektum alatt-összterülete 2a 25 
m2 és 1. sz. épület- lakó-üzletépület 1 földszint (egészségügyi üzlethelyiség- 1 külön rész), 
2 emelet 1 parkoló, amely ugyanazon kataszteri parcellán épült  

3) 384 sz. kataszteri parcella, Tito m. 23., Bácsfeketehegy kk., ingatlanlap száma 4951, 
Bácsfeketehegy kk., építkezési területen lévő földterület,összterülete 5a 67 m2 épület-
objektum alatt-területe 2a 62 m2, épület-objektum alatt-területe 85 m2 és épület-objektum 
melletti földterület 2a 20 m2 és 1. sz. épület- egészségügyi objektum és 2. sz. épület –
melléképület, amelyek ugyanazon kataszteri parcellán épültek  

4) 2855 sz. kataszteri parcella, Fő u. 40., Kishegyes kk., ingatlanlap száma 3716, Kishegyes 
kk., építkezési területen lévő földterület, épület-objektum alatti földterület-összterülete 4a 
70 m2, épület-objektum alatt-területe 85 m2 és épület-objektum melletti földterület 2a 20 
m2 és 1. sz. épület, földszint, külön rész száma 17, üzlethelyiség- 8 egészségügyi helyiség  

5) 2857 sz. kataszteri parcella, Iparos u. 1., Kishegyes kk., ingatlanlap száma 4956, Kishegyes 
kk., építkezési területen lévő, 20a 53 m2 összterületű földterület, épület-objektum alatti 
földterület-területe 10a 17 m2, épület-objektum melletti földterület-területe 10a 36m2 és 1. 
sz. épület-egészségügyi épület, 1 földszint, 1 emelet, 1 parkoló, melyek ugyanazon 
kataszteri parcellán épültek  

6) egészségügyi üzlethelyiség külön rész sz. 3, földszint, 1 sz. épületben (lakó-üzletépület), 
mely a 4. sz. kataszteri parcellán épült, Tito m. 37., ingatlanalap száma 2086, Szeghegy kk.   

Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1-6. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 
hozzátartozó ingóságokkal  együtt a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház részére, 
székhelye: Kishegyes, Testvériség u. 1., SZSZ:   08051224 (a továbbiakban: használati jogosult).  
 

                         2.szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1-6. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan 
időre, illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 

 
                               3.szakasz 

A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 

                              4.szakasz 
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A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a 
használati jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése 
nélkül, e határozat alapján.  

                            5.szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-6/2016-02 
Kelt:2016. március 4-én  
Kishegyes 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
14. 
 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen a szabadkai Regionális hulladéktároló Kft. 

részére 
 

              1.szakasz  

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 
 

1) 4330/3. számú kataszteri parcella része, Kishegyes kk., Verbászi út, ingatlanlap száma 
4956, Kishegyes kk., építkezési területen fekvő földterület-II. osztályú szántóföld, 
összterülete 13a 12 m2.  

Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 
hozzátartozó ingóságokkal  együtt a szabadkai Regionális hulladéktároló Kft. részére, , 
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székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1., SZSZ:20354194 (a továbbiakban: használati 
jogosult).  

                          2.szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan 
időre, illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 
 

                          3.szakasz 

A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 
 

                           4.szakasz 

A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a 
használati jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése 
nélkül, e határozat alapján.  

                           5.szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-7/2016-02 
Kelt:2016. március 4-én 
Kishegyes 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
15. 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
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HATÁROZATOT 

használati jog átruházásáról illetékmentesen a szeghegyi helyi közösség részére 
 

1.szakasz 

Megállapítjuk, hogy a következő ingatlanok Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., SZSZ: 
08695059 (a továbbiakban: használati jog átruházója) köztulajdonát képezik: 

 
1) 2 sz. kataszteri parcella, Tito m. 43., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, Szeghegy kk., 

építkezési területen lévő földterület-összterülete 21a 55 m2, épület-objektum alatt-területe 
1a 41 m2, épület-objektum alatt-területe 15 m2,  épület-objektum alatt-területe 1a 68, 
épület-objektum melletti földterület-területe 18a 31 m2 objektumokkal, melyek ugyanazon 
kataszteri parcellán épültek és 1. sz. épület- családi lakóépület, 2. sz. épület-melléképület és 
3. sz. épület-melléképület, 

2) 54/2 sz. kataszteri parcella, Tito marsall 42., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, 
Szeghegy kk., építkezési területen lévő földterület-összterülete 5a 41 m2, épület-objektum 
alatt-területe 3a 59 m2, épület-objektum melletti földterület-területe 1a 47 m2, 
objektumokkal, melyek ugyanazon kataszteri parcellán épültek és 1. sz. épület- családi 
lakóépület, 

3) 74/1 sz. kataszteri parcella, Savo Kovačević  52., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, 
Szeghegy kk., építkezési területen lévő földterület,összterülete 8a 52 m2 épület-objektum 
alatt-területe 2a 56 m2, épület-objektum melletti földterület-területe 5a 00 m2 és 1. 
osztályú szántóföld-területe 56 m2 épületekkel, melyek ugyanazon a kataszteri parcellán 
épültek 1. sz. épület-családi lakóépület,  

4) 1123 sz. kataszteri parcella, Stanko Martinović, Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, 
Szeghegy kk., építkezési területen lévő földterület,összterülete 1ha 63a 98 m2 épület-
objektum alatt-területe 21 m2, temető-területe 1ha 63a 77m2  épületekkel, melyek 
ugyanazon a kataszteri parcellán épültek 1. sz. épület-melléképület 1 földszint, 

5) 1508 sz. kataszteri parcella, Đuro Strugar 49., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, 
Szeghegy kk., építkezési területen lévő földterület,összterülete 11a 29 m2 épület-objektum 
alatt-területe 1a 84 m2, és épület-objektum melletti földterület-területe 5a 00m2 és 1. 
osztályú szántóföld területe 4a 45 m2  épületekkel, melyek ugyanazon a kataszteri 
parcellán épültek 1. sz. épület-családi lakóépület,  

6) 1568 sz. kataszteri parcella, Tito marsall 73., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, 
Szeghegy kk., építkezési területen lévő földterület,összterülete 12a 71 m2 épület-objektum 
alatt-területe 2a 52 m2, és épület-objektum melletti földterület-területe 2a 52m2 és épület-
objektum melletti földterület-területe 5a 00m2 és 1. osztályú szántóföld területe 5a 19 m2  
épületekkel, melyek ugyanazon a kataszteri parcellán épültek 1. sz. épület-családi 
lakóépület,  



90.oldal                2016.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   3. szám 

 

7) 2791 sz. kataszteri parcella, Július 13., Szeghegy kk., ingatlanlap száma 2445, Szeghegy 
kk., építkezési területen lévő földterület,összterülete 9a 86 m2 épület-objektum alatt-
területe 33m2, és 1. osztályú szántóföld területe 9a 53 m2  épületekkel, melyek ugyanazon 
a kataszteri parcellán épültek 1. sz. épület-kommunális tevékenység objektuma-kút 
földszint 1.  

 
Átruházzuk e szakasz 1. bekezdése 1-7. pontjában említett ingatlanok használati jogát, a 
hozzátartozó ingóságokkal  együtt a szeghegyi helyi közösség részére, székhelye: 
Szeghegy, Tito m. 41., SZSZ:   08051291 (a továbbiakban: használati jogosult).  
 

2. szakasz 

E határozat 1. szakasza 1. bekezdése 1-7. pontjában említett ingatlanokat meghatározatlan 
időre, illetékmentesen adjuk a használati jogosultnak. 

3. szakasz 

A használati jogosultnak joga van azt annak természeténél fogva és rendeltetésének 
megfelelően tartani és használni, igazgatni és bérbe adni Kishegyes község Községi tanácsa 
jóváhagyásával. 
A használati jogosultnak joga és kötelezettsége fenntartani azt és tőkebefektetéseket végezni saját 
illetve egyéb eszközökből. 

4. szakasz 

A használati jog átruházója visszavonhatatlanul és feltétel nélkül jóváhagyja, hogy a 
használati jogosult nyilvántartásba teheti jogát annak további megkérdezése és engedélyezése 
nélkül, e határozat alapján.  

5. szakasz 

 
Azon kérdésekre, amelyek nem lettek e határozattal szabályozva, a köztulajdonról szóló 

törvény rendeletei és Kishegyes község érvényes előírásai érvényesek. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-8/2016-02 
Kelt:2016. március 4-én  
Kishegyes 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
16. 
 

A köztulajdonról szóló törvény 18. szakasza 5. bekezdése és 22. szakasza 6. bekezdése 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló 
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törvény 32. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 
szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám), és Kishegyes 
község tulajdonában levő eszközök beszerzéséről, használatáról, igazgatásáról és azokkal való 
rendelkezésről szóló határozat 4. szakasza és 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 25/2015 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete 
a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
használati jog átruházásáról illetékmentesen szóló határozat módosításáról 

 
1. szakasz 

Ezen határozattal módosul Kishegyes Község Képviselő-testülete 06-27-2/2015-02 számú, 
2015.12.30-i keltezésű használati jog átruházásáról illetékmentesen szóló határozata 
(továbbiakban: határozat). 

2. szakasz 

A határozat 1. szakasza 1. bekezdése 5. pontja törlődik. 
A határozat többi része változatlan marad. 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 

napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Hallgató Imre, s.k. 
Képviselő-testület KKT elnök 
Szám:06-4-9/2016-02 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 
 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
17. 

A szociális védelemről szóló törvény 9. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011) és 
Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község 
Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a következő  

 
H A T Á R O Z A T O T 

 
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉRVÉNYESÍTHET Ő 

SZOCIÁLIS VÉDELMI JOGOKRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁ SÁRÓL 
 

 
1. szakasz 
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Ezen határozattal módosul Kishegyes község területén érvényesíthető szociális védelmi 
jogokról szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2007). 
 

2. szakasz 
 

A 4. szakasz 1. bekezdése 13. pontja után 14. szakasz adódik, mely így hangzik:14. 
ingyenes óvodai ellátás.  
 
 

3. szakasz 
 
A 28. szakasz után a 28a szakasz következik, amely így hangzik:  
 

28a szakasz 
 
Ingyenes óvodai ellátás 
 
Ingyenes óvodai ellátásra azok a családok jogosultak Kishegyes község területén, akik csociális 
vagy egyéb segélyben részesülnek és a három illetve több gyermekkel rendelekző családok, a 
harmadik és a rákövetkező gyermekek részére. 
 
E szakasz 1. bekezdésében említett felhasználók névsora alapján, Kishegyes község megtéríti az 
iskoláskor előtti intézményenek az ellátási költségeket, a folyó év gazdasági árának magasságában.   
 
E szakasz 2. bekezdésében említett névsort a Szociális központ állítja össze a folyó hónap 15-ig, az 
előző hónapra vonatkozóan.   
 
 
 

4. szakasz 
 
 
A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-10/2016-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
18. 
 

 
A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasza 10. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 

72/2011, 88/2013 és 105/2014 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. 
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bekezdése 25. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014 szám) és Kishegyes község 
Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-
egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-
testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a  

 
H A T Á R O Z A T O T 

KISHEGYES KÖZSÉG TULAJDONÁNAK BESZERZÉSÉR ŐL, HASZNÁLATÁRÓL, 
IGAZGATÁSÁRÓL ÉS AZOKKAL VALÓ RENDELKEZÉSR ŐL SZÓLÓ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 

Ezen határozattal módosul  Kishegyes község tulajdonának beszerzéséről, használatáról, 
igazgatásáról és azokkal való rendelkezésről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
10/2014 szám) 

2.  szakasz 
 

A határozat 11. szakasza 1. bekezdése 5. pontja változik és így hangzik: Határozat 
meghozatala a használatra adásról. 
Változik a 2. bekezdés és így hangzik: Az ingatlan igazgatásáról szóló határozat, az ingatlan 
bérbeadásáról szóló határozat és az ingatlan rendelkezéséről szóló egyéb aktus meghozatala 
Kishegyes község Községi tanácsának hatásköre.  
 

3. szakasz 
 

A határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-11/2016-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
19. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09-kiigazítás, 
64/10 AB, 24/11, 121/12, 42/13-AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14 és 145/14) és Kishegyes község 
Statútumának 12. szakasz 1. bekezdés 2. pontja és 31. szakasz 1. bekezdés 6. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/10 szám) alapján, 
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a 
következő 

HATÁROZATOT 
A SZT KISHEGYES RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEG HOZATALÁRÓL 

 
1. szakasz 
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Ezen határozattal meghozzuk a SZT Kishegyes részletes szabályozási tervéről szóló határozatot, 
amelyet az újvidéki Vajdasági Urbanisztikai Intézmény dolgozott ki, Vasút u. 6/III, E-2553 szám 
alatt, és ezen határozat szerves részét képezi. 

2. szakasz 

A terv szöveges és grafikai részből áll. 
A terv szöveges részét meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában ezzel a 
határozattal. 
A grafikai rész a következőket tartalmazza: 
Sor. 
sz. 

Térkép száma Arány 

1. 
1.1.  
 
 
 
1.2. 
 
  
 
2. 
2.1. 
 
 
 
2.2. 
 
 
 
2.3. 
 
 
 
 
2.4. 
 
 
 
 
 
 
2.5. 
 
 
 
2.6. 
 

A JELENLEGI HELYZET GRAFIKAI MELLÉKLETEI: 
Magasabb rendű tervek kivonata  
1.1.1. Kishegyes JTA kivonata 
1.1.2. Kishegyes község területén lévő E-75 autóút melletti munkaövezet 

ÁSZT kivonata  
Terv határai a meglévő területi rendeltetéssel, amelyet a terv magába foglal 
1.2.1. Részleg 1 
1.2.2. Részleg 2 
1.2.3. Részleg 3 
A TERVEZETT VÉGZÉSEK GRAFIKAI MELLÉKLETEI: 
Tervhatár 
2.1.1.Részleg 1 
2.1.2. Részleg 2 
2.1.3. Részleg 3 
Karakterisztikai övezetekre való felosztás 
2.2.1. Részleg 1 
2.2.2. Részleg 2 
2.2.3. Részleg 3 
Terület rendeltetése, határokban, közterületekre, tartalmakra és objektumokra  
szolgáló helyekkel 
2.3.1. Részleg 1 
2.3.2. Részleg 2 
2.3.3. Részleg 3 
Szabályozási-nivellációs terv elemző-földmérői elemekkel, az építkezési 
vonal, az épületek emeletszámának, közlekedési infrastruktúra  és 
karakterisztikai profilok megjelölésére 
2.4.1. Részleg 1 
2.4.2. Részleg 2 
2.4.3. Részleg 3 
2.4.4. Karakterisztikai állás 2-2 
Hálózati és infrastrukturális épületek terve a szinkrontervvel 
2.5.1. Részleg 1 
2.5.2. Részleg 2 
2.5.3. Részleg 3 
Közcélú területek javaslata és végrehajtása  
2.6.1. Részleg 1 
2.6.2. Részleg 2 
2.6.3. Részleg 3 
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A terv szöveges és grafikai része alkotják az egészet. 
 

3.szakasz 

 
A tervet a tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban kell aláírni, hitelesíteni és 
archiválni. 
 
A terv 6 (hat) analóg és 6 (hat) digitális példányban készült. 
A terv 3 (három) analóg formában meghozott, aláírt és hitelesített példányát valamint 3 (három 
digitális formában kidolgozott példányát a község illetékes hivatala őrzi. 
A terv egy meghozott, aláírt és hitelesített analóg példányát és egy digitális formában kidolgozott 
példányát az újvidéki Vajdasági Urbanisztikai Intézet, Vasút u. 6/III őrzi. 
A terv két meghozott, aláírt és hitelesített analóg példányát és két digitális formában kidolgozott 
példányát az újvidéki Vode Vojvodine közvállalt, Mihajlo Pupin bulevár 25. őrzi. 
 

4.szakasz 

A határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Kishegyes község 
Kishegyes község Képviselő-testülete 

 
Szám: 06-4-12/2016-02 Hallgató Imre, s.k. 
Kelt:2016.03.04-én KKT elnök 
Kishegyes  
 

____________________ . _____________________ 
 
 
20. 
         A közhivatalokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 szám),  Kishegyes Község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 
10. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
és 7/2010 szám) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház Statútumának 28. és 33. szakasza 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 szám) alapján,  Kishegyes Község Képviselő-testülete            
a 2016. március 4-én tartott ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ  BIZOTTSÁGA 
ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉR ŐL 

 
1. szakasz 

 

Felmentjük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottsága elnökét: 
 
-Dr. Nyírádi Miklós, kishegyesi lakost 
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2. szakasz 

 

Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
 

Dr. Nyírádi Miklós, kishegyesi lakos 2015. augusztus 18-án benyújtotta lemondását a kishegyesi 
Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottsági tagságáról. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-14/2016-02      A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016. március 4-én 
K i s h e g y e s 
 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
21. 
 
 
         A közhivatalokról szóló törvény 22. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 szám),  Kishegyes Község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 
10. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
és 7/2010 szám) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház Statútumának 28. és 33. szakasza 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 szám) alapján,  Kishegyes Község Képviselő-testülete            
a 2016. március 4-én tartott ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGA 
TAGJÁNAK FELMENTÉSÉR ŐL 

 
1. szakasz 

 

Felmentjük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház felügyelőbizottsága tagját: 
 
-Dr. Kósa Endre, szabadkai lakost 
 

2. szakasz 
 

Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-15/2016-02        A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 

____________________ . _____________________ 
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22. 
 
         A közhivatalokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 szám),  Kishegyes Község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 
10. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
és 7/2010 szám) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház Statútumának 28. és 33. szakasza 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 szám) alapján,  Kishegyes Község Képviselő-testülete a 
2016. március 4-én tartott ülésén meghozta a  

 
V É G Z É S T 

A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ - BIZOTTSÁGA 
ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
1. szakasz 

 

Kinevezzük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottságának elnökét: 
 
- Dr. Kósa Endre Szabadkáról 
 
A kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottsága elnökének megbízatási időszaka 
az előzőleg kinevezett elnök megbízatási időszakának lejártáig tart. 
 

2. szakasz 
 

Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-16/2016-02         A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
23. 
 
         A közhivatalokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 szám),  Kishegyes Község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 
10. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/08 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
és 7/2010 szám), a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház Statútumának 28. és 33. szakasza 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 szám) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 
igazgatóbizottsága tagjai-az alkalmazottak soraiból- kinevezéséről szóló, 2015.11.03-i keltezésű, 
254/2015 számú végzés alapján,  Kishegyes Község Képviselő-testülete 2016. március 4-én           
tartott ülésén meghozta a  
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V É G Z É S T 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ  BIZOTTSÁGA 

TAGJAINAK-AZ ALKALMAZOTTAK SORAIBÓL- KINEVEZÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
 

Kinevezzük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottsága tagjait-az 
alkalmazottak soraiból, 4 (négy) éves megbízatási időszakra: 
 
-Dr. Perović Olga 
-Gulyás Szerencse Erzsébet 
 

2. szakasz 
 

Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-17/2016-02        A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . _____________________ 
 
 
24. 
 

    A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,  
129/2007 szám) és  Kishegyes község Statútumának 32. szakasza 1. bekezdése 32. pontja 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szüveg és 7/2010 szám) 
alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a  2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a 
következő 
 

VÉGZÉST 
KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK FELMENTÉS ÉRŐL 

 
I. 

 
            Felmentjük Kishegyes község állandó összetételű Választási bizottsága következő tagjait: 
 
1.Rudović Sofija, okleveles jogász Bácsfeketehegyről – elnök 
Fodor László, kishegyesi ügyvéd- elnökhelyettes 

 
       2. Tumbász Loketity Miklós Kishegyesről– tag 
    Bacsó Lajos Kishegyesről– helyettes  
 
 3. Hallgató Sándor Bácsfeketehegyről- tag  

    Hatala Magdolna Kishegyesről– helyettes 
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       4.  Molnár Károly Bácsfeketehegyről– tag 

    Ali István Bácsfeketehegyről– helyettes 
 
5.   Danilo Dabović, okleveles jogász Szeghegyről – tag 

     Blažo Stojanović, okleveles jogász Bácsfeketehegyről – helyettes 
 

 6.Papp Julianna , Bácsfeketehegyről – tag 
      Tóth András, jogásztechnikus Kishegyesről – helyettes 
 

 7. Dragoljub Vujošević, jogász Szeghegyről – tagn 
           Božidar Dobrković, okleveles jogász Szeghegyről – helyettes 
 

II. 
 
            Felmentjük a bizottság titkárát, Szabó Andrea okleveles jogászt Bácsfeketehegyről és 
helyettesét Zvicer Milutin okleveles jogászt Bácsfeketehegyről. 
 

III. 
 

             E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
  
KISHEGYES  KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                          Hallgató Imre, s.k.  
Szám:06-4-18/2016-02                                                                       a Képviselő-testület  elnöke 
Kelt:2016.03.04-én  
K i s h e g y e s   
  

____________________ . _____________________ 
 
 
25. 

    A helyhatósági választásokról szóló törvény 13. és 14. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007 szám) és  Kishegyes község Statútumának 32. szakasza 1. bekezdése 32. 
pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 
szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén 
meghozta a következő 
 

VÉGZÉST 
KISHEGYES KÖZSÉG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTEL Ű VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK, TAGJAINAK ÉS TITKÁRÁNAK VALAMINT HELYETT ESIK 
KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
I. 

 Kinevezzük Kishegyes község állandó összetételű Választási bizottságát, 4 éves megbízatási 
időszakra a következő összetételben: 
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1. Bodrožić Tamara-okleveles jogász Bácsfeketehegyről, elnök-SZSZP tanácsnoki csoportja 
javaslatára 
 

      Marković Anđelija-okleveles jogász Szeghegyről, elnökhelyettes- SZSZP tanácsnoki 
csoportja   
     javaslatára 

 
2. Kontić Marija-tag Szeghegyről- SZSZP tanácsnoki csoportja javaslatára 

 
Kosović Milena-helyettes Szeghegyről- SZSZP tanácsnoki csoportja javaslatára 
 

3. Szöllősi István, okleveles jogász Kishegyesről, tag-VMSZ tanácsnoki csoport javaslatára 
Fodor László, okleveles jogász, ügyvéd Kishegyesről-helyettes- VMSZ tanácsnoki csoport 
javaslatára 

 
4. Bíró Anikó, okleveles jogász Kishegyesről– tag -VMSZ tanácsnoki csoport javaslatára 

 
Bacsó Lajos, nyugdíjas Kishegyesről – helyettes- VMSZ tanácsnoki csoport javaslatára 
 

 
5. Hallgató Sándor Bácsfeketehegyről  – tag- VMSZ tanácsnoki csoport javaslatára 

 
Oroszi Sándor– helyettes- VMSZ tanácsnoki csoport javaslatára 
 

6. Krivokapić Ivana, okleveles közgazdász Szeghegyről-tag-SZHP tanácsnoki csoport 
javaslatára 
Medić Lazar-helyettes- SZHP tanácsnoki csoport javaslatára 

 
 7. Vujošević Dragoljub, jogász Szeghegyről – tag- SZHP tanácsnoki csoport javaslatára 

           Đukić Goran Szeghegyről – helyettes- SZHP tanácsnoki csoport javaslatára 
 

 
II. 
 

A Választási bizottság titkárává  Novák Attila, kishegyesi okleveles јоgászt, helyettesévé Szabó 
Andrea, bácsfeketehegyi okleveles jogászt nevezzük ki döntésjog nélkül, 4 éves megbízatási 
időszakra. 
 

III. 
 A Választási bizottság  ülésein a tagok és a titkár vesznek részt, és csak elfoglaltságuk esetén a 
helyetteseik . 
 
A bizottság elnöke, tagjai és a titkár munkájáért illetékben részesül, Kishegyes Képviselő-testülete 
káderkérdésekkel foglalkozó bizottsága záradékával összhangban. 
 

IV. 
 E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
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  A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza alapján a Választási bizottság 
állandó összetételét az elnök és legkevesebb hat tag képezi, amelyet a helyi önkormányzat 
egységének Képviselő-testület nevez ki, a Képviselő-testület tanácsnoki csoportja javaslatára, a 
tanácsnokok számához mérten. A bővített összetételbe pedig az a  lista , amely a kétharmados 
többséget alkotja, javasolhat még egy tagot.  A Választási bizottságnak titkára van, amelyet a helyi 
önkormányzat egységének Képviselő-testület nevez ki. A titkár részt vesz a bizottság munkájában, 
döntésjog nélkül. Az elnöknek, a tagoknak és a titkárnak helyettesei  vannak. Elnöknek, 
elnökhelyettesnek, titkárnak és titkárhelyettesnek csak okleveles jogászt nevezhetnek ki. A 
Választási bizottság munkáját a helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszával 
összhangban végzi. A törvény 13. szakaszának 3. és 4. bekezdése előlátja, hogy egyetlen egy 
politikai pártnak vagy pártkoalíciónak sem lehet több tagja  a válsztás végrehajtása állandó 
összetételű szervének tagjai felétől, amely ezzel a végzéssel tiszteletben lett tartva. 

 
Jogorvoslat: A helyi önkormányzat egységének Képviselő-tesülete  állandó összetételű 

Választási bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzése  ellen fellebbezést lehet 
benyújtani a Közigazgatási bíróságnak,  a végzés meghozatalától számított 24 órán belül. 

 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE Hallgató Imre, s.k. 
Szám:06-4-19/2016-02                                    a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én  
K i s h e g y e s  

 
____________________ . _____________________ 

 
26. 
 

Az állami föld bérbeadási eljárásának lefolytatására alakított illetékes szerv  kijelöléséről 
szóló határozat 2. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 7/2006 szám) és Kishegyes 
Község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 
13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010) alapján, Kishegyes község 
Képviselő-testülete a 2016. március 04-én tartott ülésén meghozta a  
 

V É G Z É S T 
AZ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁNAK NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉT LEFOLYTATÓ 

BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK, ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJAINA K 
KINEVEZÉSÉR ŐL A 2016. ÉVBEN 

 
I. 
 

 Kinevezzük az állami tulajdonban levő földek bérbeadásának nyilvános árverését lefolytató 
bizottság tagjait a következő összetételben: 
  
  
 1.  Dabović Danilo, okl.jogász-a bizottság elnökévé 
 2.Szöllősi István, okl.jogász-a bizottság elnökhelyettesévé 
  

A bizottság tagjai: 
 3. id. Kovács Károly, kishegyesi lakos 
 4. Knežević Ilija, bácsfeketehegyi lakos 
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 5.Molnár Sándor, bácsfeketehegyi lakos 
 6. Javorina Novak, szeghegyi lakos 
 7.Škeljić Dejan, szeghegyi lakos 
 
  

II. 
 

          A bérbeadással kapcsolatos szakmunkákat és a dokumentáció összegyűjtését a Községi 
közigazgatás Gazdasági, mezőgazdasági lakásépítési- közművesítési és környezetvédelmi osztálya 
végzi.  

III. 
 

 A végzés I. pontjában említett bizottságnak feladatai közé tartozik az írásos jelentkezések 
begyűjtése, ezek nyilvános felbontása, jegyzőkönyv vezetése és a javaslat megadása a községi 
elnök részére, a 2016. év legkedvezőbb ajánlattevője megválasztására. 

 
 A bizottság elnöke, helyettese és a tagok munkájukért illetékre jogosultak, Kishegyes község 
Képviselő-testülete káder- és adminisztratív kérdésekkel foglalkozó bizottsága záradékával 
összhangban. 

IV. 
 

          A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
A végzés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítését követő napon lép hatályba. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE        
Szám:06-4-20/2016-02                                                                    Hallgató Imre, s.k. 
Kelt:2016.03.04.                       a Képviselő-testület elnöke 
K i s h e g y e s  

____________________ . _____________________ 
 
27. 

 
Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 13/08-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta  a következő 
 

VÉGZÉST 
A NÉPEGYETEM IGAZGATÓBIZOTTSÁGA KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
1. szakasz 

Kinevezzük a Népegyetem igazgatóbizottságát a következő összetételben: 
- az alapító soraiból: 

1. Dabović Danilo Szeghegyről-elnök 
2. Baranyi Szilárd Kishegyesről-tag 
3. Stojanović Blažo Bácsfeketehegyről-tag 

 
2.szakasz 
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A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG                                                                           Hallgató Imre,s.k. 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE         KKT elnök 
Szám:06-4-21/2016-02 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 

____________________ . _____________________ 
 
28. 
 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 13/08-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a  2016. március 4-én   megtartott ülésén meghozta  a következő 
 

VÉGZÉST 
A NÉPEGYETEM FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGA KINEVEZÉSÉR ŐL 

 
1. szakasz 

Kinevezzük a Népegyetem felügyelőbizottságát a következő összetételben: 
- az alapító soraiból: 

4. Újvári Nevenka Kishegyesről-elnök 
5. Komáromi Kázmér Kishegyesről-tag 

 
2.szakasz 

A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG Hallgató Imre, s.k. 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE KKT elnök 
Szám06-4-22/2016-02: 
Kelt:2016.03.04-én 
Kishegyes 

 
____________________ . _____________________ 

 
29. 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 22. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 

VÉGZÉST 
                                                            I. 



104.oldal                2016.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   3. szám 

 

Jóváhagyjuk a szabadkai Regionális hulladéktároló Kft.  2016. évi munkaügyi programját.  
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-23/2016-02          A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 

____________________ . _____________________ 
 
30. 
 
 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 22. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 

VÉGZÉST 

I. 

Jóváhagyjuk a  Telekrendezési és útügyi közvállalat  2016. évi munkaügyi tervét és programját.  
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-24/2016-02          A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . _____________________ 
 
31. 
 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 27. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a 
 

 
VÉGZÉST 

                                                             I. 



3.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2016.év 105.oldal 

 

Jóváhagyjuk Kishegyes község Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2015. évi 
munkajelentését.  

 
II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-25/2016-02          A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 

____________________ . _____________________ 
 
32. 
 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 22. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, Kishegyes 
község Képviselő-testülete a 2016. március 4-én megtartott ülésén meghozta a 
 
 

VÉGZÉST 
                                                            I. 

Jóváhagyjuk Kishegyes község Rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2016. évi 
munkatervét.  
 

II. 
 
 

 Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                    Hallgató Imre, s.k 
Szám:06-4-26/2016-02          A Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2016.03.04-én 
K i s h e g y e s 
 
 

____________________ . _____________________ 
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8. 
 

Na osnovu člana 6. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom 
sektoru („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 68/2015), u skladu sa tačkom 7. Odluke o 
maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sistemu državnih organa, sistemu javnih 
službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu 
(„Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 101/2015), člana 31. stav 1. tačka 32 Statuta opštine 
Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj: 13/2008-prešišćeni tekst i 7/2010) Skupština 
Opštine Mali Iđoš, na  sjednici održanoj dana 04.03. 2016. godine donijela je 

 
O D L U K U  

O 
 MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODRE ĐENO VRIJEME ZA SVAKI 

ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OP ŠTINE MALI I ĐOŠ 
ZA 2015. GODINU 

 
Član 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme za 

kalendarsku 2015. godinu, za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave opštine Mali 
Iđoš koji čine organi jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne službe, mjesne zajednice 
i drugi organizacioni oblici u skladu sa članom 2. stav 5. Zakona o načinu određivanja 
maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru: 

 
Član 2. 

 
23.  Opštinska uprava opštine Mali Iđoš 40 
24.  Mjesna zajednica ,,Mali Iđoš“ 4 
25.  Mjesna zajednica ,,Feketić“ 3 
26.  Mjesna zajednica ,,Lovćenac“ 3 
27.  Zaštitnik građana opštine Mali Iđoš 1 
28.  Predškolska ustanova ,,Petar Pan“ 32 
29.  DOO ,,Komunal Mali Iđoš“ Mali Iđoš 30 
30.  Narodni Univerzitet 1 
31.  Biblioteka Mali Iđoš 3 
32.  Javno preduzeće za građevinsko zemljište 5 
33.  Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola i Mali 

Iđoš 
0 

 UKUPNO:  122 

 
Član 3. 

 
Organizacioni oblici iz člana 2. stav 1. od tačke 1. do 11. koji imaju veći broj zaposlenih na 

neodređeno vrijeme od broja navedenog u članu 2. ove Odluke, dužni su da sprovedu 
racionalizaciju najmanje do navedenog broja zaposlenih, u roku od 60 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. U okviru maksimalnog broja zaposlenih određenog u članu 2. ove Odluke, 
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svaki organizacioni oblik može imati najviše onoliki broj zaposlenih na neodređeno vrijeme za koji 
ima obezbeđenu masu sredstava za zarade. Svaki organizacioni oblik u cilju uspješnog i efikasnog 
obavljanja poslova, može da smanji, odnosno sprovede racionalizaciju broja zaposlenih i u većem 
obimu od broja utvrđenog u članu 2. ove Odluke.  

 
Član 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu 

Opštine Mali Iđoš“. 
Organizacioni oblici iz člana 2. ove Odluke dužni su da svoj pravilnik o organizaciji i 

sistematizaciji poslova i radnih mjesta usklade sa utvrđenim maksimalnom brojev zaposlenih na 
neodređeno vrijeme u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  
 
REPUBLIKA SRBIJA  
OPTŠINA MALI I ĐOŠ  
SKUPŠTINA OPŠTINE                               
Br.:06-4-1/2016-02        predsjednik SO  
Dana:04.03.2016. godine                                                                            Imre Halgato, s.r.  
Mali I đoš 

 
____________________ . _____________________ 

 9. 
 
 

Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 
Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 

 
O D L U K U  

o prenosu prava korišćenja bez naknade na PU ,,PETAR PAN“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  
 

5) katastarska parcela br. 226 u Lehelova 33 KO Mali Iđoš, upisana u list nepokretnosti br. 
4956 u KO Mali Iđoš, zemljište u građevinskom području u ukupnoj površini od 6 a 90 m2, 
i to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 79 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 10 m2 i zemljište uz zgradu-objekat u površini od 6 a 01m2 i 
objekti-zgrade izgrađeni na istoj i to zgrada br. 1 – zgrada za zaštitu djece i omladine pr. 1, 
zgrada br. 2 – pomoćna zgrada pr. 1;  

6) katastarska parcela br. 2923 u II. Rakoci Ferenca br. 18 KO Mali Iđoš, upisana u list 
nepokretnosti br. 4956 u KO Mali Iđoš, zemljište u građevinskom području u ukupnoj 
površini od 27 a 18 m2, i to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 5 a 38 m2, 
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zemljište pod zgradom-objektom u površini od 90 m2 i zemljište uz zgradu-objekat u 
površini od 20 a 90 m2 sa objektima-zgradama koji su izgrađeni na istoj i to zgrada br. 1- 
zgrada za zaštitu djece i omladine pr. 1 i zgrada br. 2 – objekat za zaštitu djece i omladine;  

 
7) katastarska parcela br. 24 u Bratstva br. 23 KO Feketić, upisana u list nepokretnosti 4951 

KO Feketić, zemljište u građevinskom području u ukupnoj površini od 9 a 05 m2 i to 
zemljište pod zgradom-objektom u površini od 3 a 96 m2 i zemljište uz zgradu-objekat 5 a 
09 m2 i objekti-zgrade izgrađeni na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1- zgrada 
za zaštitu djece i omladine;  
 

8) katastarska parcela br. 696 u 13. Juli br. 8 KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti br. 
2445 u KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području u ukupnoj površini od 11 a 69 
m2 i to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 2 a 81 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 25 m2 i zemljište uz zgradu – objekat u površini od 8 a 63 m2 i 
zgrade-objekti sagrađene na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 – zgrada 
osnovnog obrazovanja, zgrada br. 2 – objekat osnovnog obrazovanja. 

Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1. od tačke 1) do tačke 4) ovog člana sa 
pripadajućim pokretnim stvarima na Predškolsku Ustanovu ,,Petar Pan“ Mali Iđoš sa sjedištem u 
Lovćencu, 13. juli br. 8 MB: 08575061 (dalje: nosilac prava korišćenja).    

Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. od tačke 1) do tačke 4) ove Odluke daju se nosiocu prava 
korišćenja na korišćenje bez naknade na neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  

                                                             Član 5. 

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
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Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-2/2016-02 
Dana: 04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
      10. 

 
Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 

Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

O D L U K U  
o prenosu prava korišćenja bez naknade na Biblioteku Mali I đoš 

 
Član 1. 

 
Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  

2) katastarska parcela br. 2759 u ulici Glavna 26. u ukupnoj površini od 14 a 52 m2, koja je 
upisana u list nepokretnosti 4956 KO Mali Iđoš, i to zemljište pod zgradom-objektom u 
površini od 5 a 74 m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 30 m2 i  zemljište uz 
zgradu-objekat 8 a 48 m2, i objekti sagrađeni na istoj ( zgrada br. 1 – zgrada kulture po. 1, 
pr. 1, zgrada br. 2 – pomoćna zgrada pr. 1);  

Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1. tačke 1) ovog člana sa pripadajućim 
pokretnim stvarima na Biblioteku Mali Iđoš sa sjedištem u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 26MB: 
08050970 (dalje: nosilac prava korišćenja).  
 

Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. tačke1)ove Odluke daju se na korišćenje nosiocu prava korišćenja 
bez naknadena neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  
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                                                             Član 5. 

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-3/2016-02 
Dana:04.03. 2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
 

      11. 
 

Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 
Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

O D L U K U  
o prenosu prava korišćenja bez naknade na OŠ ,,Nikola Đurkovi ć“ Feketić  

 
Član 1. 

 
Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  
 

2) katastarska parcela br. 286/1 u Bratstva br. 63 KO Feketić, upisana u list nepokretnosti br. 
4951 u KO Feketić, zemljište u građevinskom području u ukupnoj površini od 1ha 31a 67 
m2, i to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 22 a 97 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 18 a 87 m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 2 m2 i 
njiva 2. klase 89 a 81 m2 sa zgradama koja su izgrađena na navedenoj katastarskoj parceli i 
to zgrada br. 1- zgrada za koju nije poznata namjena po. 1, pr. 1, sp. 1, zgrada br. 2 – 
zgrada za koju nije poznata namjena pr. 1, sp. 1, zgrada br. 3 - zgrada za koju nije poznata 
namjena pr. 1. 

Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1. tačka 1)ovog člana sa pripadajućim 
pokretnim stvarima na Osnovnu Školu ,,Nikola Đurković“ sa sjedištem u Feketiću, Bratstva br. 63 
MB: 8051186 (dalje: nosilac prava korišćenja).  
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Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. tačka 1) ove Odluke daju se nosiocu prava korišćenja na 
korišćenje bez naknadena neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  

                                                             Član 5. 

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-4/2016-02 
Dana:04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
 

       12. 
 

Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 
Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

O D L U K U  
o prenosu prava korišćenja bez naknade na OOŠ ,,Adi Endre“ Mali I đoš 

 
Član 1. 
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Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  
 

2) katastarska parcela br. 2183, zemljište u građevinskom području u Glavna br. 27 KO Mali 
Iđoš, upisana u list nepokretnosti br. 4956 KO Mali Iđoš, ukupne površine od 44 a 88 m2, i 
to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 9 a 83 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 6 a 65 m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 2 a 50 
m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 4 a 79 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 6 a 31 m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 1 a 60 
m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 56 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 1 a 00 m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 44 m2, 
zemljište pod zgradom-objektom u površini od 19 m2 i zemljište uz zgradu – objekat u 
površini od 11 a 01 m2 i objekti izgrađeni na istoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 -  
zgrada osnovnog obrazovanja po 1, pr 1, sp 1, zgrada br. 2 – objekat osnovnog obrazovanja 
pr. 1, zgrada br. 3 -  objekat osnovnog obrazovanja pr 1, zgrada br. 4 - objekat osnovnog 
obrazovanja pr 1, zgrada br. 5 - objekat osnovnog obrazovanja pr 1, zgrada br. 6 - objekat 
osnovnog obrazovanja pr 1, zgrada br. 7 – pomoćna zgrada pr 1, zgrada br. 8 – pomoćna 
zgrada pr 1, zgrada br. 9 – pomoćna zgrada pr 1, zgrada br. 10 – objekat trgovine pr 1. 

Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1. tačke 1) ovog člana sa pripadajućim 
pokretnim stvarima na Oglednu Osnovnu Školu ,,Adi Endre “  sa sjedištem u Malom Iđošu, ulica 
Glavna br. 27MB:08051194 (dalje: nosilac prava korišćenja).  
   

Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. tačke 1) ove Odluke daju se nosiocu prava korišćenja na 
korišćenje bez naknadena neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  

                                                             Član 5. 

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 
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Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-5/2016-02 
Dana:04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
 

      13. 
 

Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 
Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

O D L U K U  
o prenosu prava korišćenja bez naknade na Dom Zdravlja ,,Dr Marton Šandor“ Mali I đoš 

 
Član 1. 

 
Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  
 

7) katastarska parcela br. 5/1 u Maršala Tita br. 37 u KO Lovćenac, br. lista nepokretnosti 
2089 KO Lovćenac i to zemljište u građevinskom području, zemljište pod zgradom-
objektom ukupne površine 2 a 28 m2 i zgrada br. 1 – stambena- poslovna zgrada pr. 1 
(poslovni prostor zdravstva – posebni dio 1), sp. 3 pk. 1 koja je izgrađena na istoj 
katastarskoj parceli;  

8) katastarska parcela 5/2 u Vuk Karadžić br. 2 u KO Lovćenac, br. lista nepokretnosti 2088 
KO Lovćenac i to zemljište u građevinskom području, zemljište pod zgradom-objektom 
ukupne površine 2 a 25 m2 i zgrada br. 1 – stambena poslovna zgrada pr. 1 (poslovni 
prostor zdravstva br. posebnog dijela 1), sp. 2, pk. 1 koja je izgrađena na navedenoj 
katastarskoj parceli;  

9) katastarska parcela 384 u Maršala Tita 23 KO Feketić, upisna u list nepokretnosti br. 4951 
KO Feketić, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 5 a 67 m2 i to 
zemljište pod zgradom-objektom u površini od 2 a 62 m2, to zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 85 m2 i zemljište uz zgradu objekat 2 a 20 m2 i zgrada br. 1 – 
objekat zdravstva i zgrada br. 2 – pomoćna zgrada koje su izgrađene na navedenoj 
katastarskoj parceli;  

10) katastarska parcela br. 2855 u Glavna 40 KO Mali Iđoš, upisana u list nepokretnosti br. 
3716 KO Mali Iđoš, zemljište u građevinskom području, zemljište pod zgradom-objektom 
ukupne površine 4 a 70 m2 i br. zgrade 1, prizemlje, br. posebnog dijela 17, poslovni 
prostor – 8 prostorija zdravstva;  
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11) katastarska parcela br. 2857 u Zanatlijska br. 1, KO Mali Iđoš, upisana u list nepokretnosti 
br. 4956 KO Mali Iđoš, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 20 a 53 
m2, i to zemljište pod zgradom objektom u površini od 10 a 17 m2, i zemljište uz zgradu-
objekat u površini od 10 a 36 m2 i zgrada br. 1 – zgrada zdravstva pr. 1, sp. 1, pk. 1 koja je 
izgrađena na navedenoj katastarskoj parceli; 

12) poslovni prostor zdravstva br. posebnog dijela 3, prizemlje, u zgradi br. 1 (stambena 
poslovna zgrada) koji je izgrađen na katastarskoj parceli br. 4 u Maršala Tita br. 37a 
upisana u list nepokretnosti br. 2086 KO Lovćenac. 

 
Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1.  od tačke 1) do 6) ovog člana sa 
pripadajućim pokretnim stvarima na Dom zdravlja ,,Dr Marton Šandor“  sa sjedištem u Malom 
Iđošu, ulica Zanatlijska br. 1 MB:08051224 (dalje: nosilac prava korišćenja).  
   

Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. tačke 1) do tačke 6) ove Odluke daju se nosiocu prava korišćenja 
na korišćenje bez naknade na neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  

                                                             Član 5. 

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  

Član 6. 
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-6/2016-02 
Dana:04.03. 2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
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14. 

 
 

Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 
Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

O D L U K U  
o prenosu prava korišćenja bez naknade na Regionalnu deponiju DOO Subotica 

 
Član 1. 

 
Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  

2) dio katastarske parcele 4330/3 KO Mali Iđoš, Vrbaški put, upisano u list nepokretnosti br. 
4956 KO Mali Iđoš, i to zemljište u građevinskom području – njiva 2. klase u površini od 
13 a 12 m2. 

 
Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1. tačke 1)ovog člana sa pripadajućim 
pokretnim stvarima na Regionalnu Deponiju DOO Subotica“  sa sjedištem u Subotici, Trg Lazara 
Nešića br. 1 MB:20354194 (dalje: nosilac prava korišćenja).  
   

Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. tačka 1)ove Odluke daju se nosiocu prava korišćenja na 
korišćenje bez naknadena neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  

                                                             Član 5. 

U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe Zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  
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Član 6. 

 
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-7/2016-02 
Dana:04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
     15. 

 
Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 

Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

O D L U K U  
o prenosu prava korišćenja bez naknade na Mesnu Zajednicu Lovćenac 

 
Član 1. 

 
Konstatuje se da slijedeće nepokretnosti predstavljaju javnu svojinu Opštine Mali Iđoš sa sjedištem 
u Malom Iđošu, ulica Glavna br. 32 MB: 08695059 (dalje: Prenosilac prava korišćenja), i to:  

8) katastarska parcela br. 2 u Maršala Tita 43, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti 
2445 KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 21 a 55 m2, i 
to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 1 a 41 m2, zemljište pod zgradom-
objektom u površini od 15 m2, zemljište pod zgradom-objektom u površini od 1 a 68 m2 i 
zemljište uz zgradu-objekat u površini 18 a 31 m2 sa objektima koji su izgrađeni na 
navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 – porodična stambena zgrada, zgrada br. 2 – 
pomoćna zgrada i zgrada br. 3 – pomoćna zgrada;  

9) katastarska br. 54/2 u Maršala Tita br. 42, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti br. 
2445 KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 5 a 41 m2, i to 
zemljište pod zgradom-objektom u površini od 3 a 59 m2 i zemljište uz zgradu-objekat u 
površini od 1 a 47 m2 sa objektima koji su izgrađeni na navedenoj katastarskoj parceli i to 
zgrada br. 1 – porodična stambena zgrada;  

10)  katastarska br. 74/1 u Savo Kovačević br. 52, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti 
br. 2445 KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 8 a 52 m2, 
i to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 2 a 56 m2 i zemljište uz zgradu-objekat 
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u površini od 5a 00 m2 i njiva 1. klase u površini od 56 m2 sa objektima koji su izgrađeni 
na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 – porodična stambena zgrada;  

11) katastarska br. 1123 u Stanko Martinović, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti br. 
2445 KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 1 ha 63 a 98 
m2, i to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 21 m2, groblje u površini od 1 ha 
63 a 77 m2 sa objektima koji su izgrađeni na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 
1 – pomoćna zgrada pr. 1;  

12) katastarska br. 1508 u Đuro Strugara br. 49, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti br. 
2445 KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 11 a 29 m2, i 
to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 1 a 84 m2 i zemljište uz zgradu-objekat u 
površini od 5 a 00 m2 i njiva 1. klase u površini od 4 a 45 m2 sa objektima koji su 
izgrađeni na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 – porodična stambena zgrada;  

13) katastarska br. 1568 u Maršala Tita br. 73, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti br. 
2445 KO Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 12 a 71 m2, i 
to zemljište pod zgradom-objektom u površini od 2 a 52 m2 i zemljište uz zgradu-objekat u 
površini od 5 a 00 m2 i njiva 1. klase u površini od 5 a 19 m2 sa objektima koji su 
izgrađeni na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 – porodična stambena zgrada;  

14) katastarska br. 2791 u 13. Juli, KO Lovćenac, upisana u list nepokretnosti br. 2445 KO 
Lovćenac, zemljište u građevinskom području ukupne površine od 9 a 86 m2, i to zemljište 
pod zgradom-objektom u površini od 33 m2  i njiva 1. klase u površini od 9 a 53 m2 i 
objekti koji su izgrađeni na navedenoj katastarskoj parceli i to zgrada br. 1 – objekat 
komunalnih dijelatnosti – bunar pr. 1. 
 
 

Prenosi se  pravo korišćenja na nepokretnostima iz stava 1.  od tačke 1) do 7) ovog člana sa 
pripadajućim pokretnim stvarima na Mesnu zajednicu Lovćenac  sa sjedištem u Lovćencu,  M.Tita 
br. 41 MB:08051291  (dalje: nosilac prava korišćenja).  
   

Član 2. 
 

Nepokretnosti iz člana 1. stav  1. od tačke 1) do tačke 7)ove Odluke daju se nosiocu prava 
korišćenja na korišćenje bez naknadena neodređeno vrijeme. 

 
Član 3. 

Nosilac prava korišćenja ima pravo da stvar drži i da je koristi u skladu sa prirodom i namjenom 
iste stvari, da je da u zakup uz saglasnost opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i da njome upravlja.  
Nosilac prava korišćenja ima pravo i dužnost da održava i izvrši kapitalna ulaganja u pogledu 
stvari date na korišćenje iz sopstvenih i drugih sredstava. 

 
Član 4. 

Prenosilac prava korišćenja daje svoju neopozivu i bezuslovnu saglasnost da nosilac prava 
korišćenja svoje pravo može da upiše u javne knjige bez njenog daljeg pitanja i odobrenja, na 
osnovu ove Odluke.  

                                                             Član 5. 
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U pogledu pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se odredbe zakona o javnoj 
svojini i važeći propisi opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-8/2016-02 
Dana: 04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 
 

____________________ . _____________________ 
     16. 

 
Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 22. stav 6. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike 

Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014), člana 32. stav 1 tačka 20) Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014), i člana 31. stav 1. tačka 32) Statuta Opštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 3. stav 1. tačka 
1), člana 4. i člana 11. stav 1. tačka 5) Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju 
stvarima u svojini opštine Mali Iđoš (Sl. list opštine Mali Iđoš br. 10/2014, 25/2015), Skupština 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava korišćenja bez naknade 

 
Član 1.  

 
Ovom Odlukom se mijenja Odluka o prenosu prava korišćenja bez naknade br. 06-27-2/2015-02 od 
30.12.2015.g.  (dalje: Odluka) doneta od strane Skupštine Opštine Mali Iđoš.  
 

Član 2.  
 

U članu 1. stav 1. Odluke briše se tačka 5).  
U ostalim delovima Odluka ostaje neizmjenjena. 

Član 3. 
 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-9/2016-02 
Dana:04.03.2016.g.  
Mali I đoš     

____________________ . _____________________ 
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      17. 

 
Na osnovu člana 9. Zakona o socijalnoj zaštiti (,,Sl. Glasnik RS“ br. 24/2011) i člana 31. stav 1. tačka 7) 
Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010)  
Skupština Opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016.godine donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Mali 

Iđoš 
 

Član 1.  
 

Ovom Odlukom se mijenja Odluka o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Mali Iđoš (,,Sl. 
List opštine Mali Iđoš“ br. 3/2007).  
 

Član 2.  
 

U članu 4. stav 1. posle tačke 13. dodaje se tačka 14. koji glasi: ,,14. besplatan boravka u predškolskoj 
ustanovi“. 

Član 3. 
 

Posle člana 28. dodaje se član 28a koji glasi:  
 

,,Član 28a 
 

Besplatan boravak u predškolskoj ustanovi 
 

Pravo na besplatan boravak u predškolskoj ustanovi na teritoriji opštine Mali Iđoš ostvaruju porodice koje 
su korisnici novčane socijalne pomoći ili drugog vida socijalno-materijalnog obezbeđenja i porodice sa troje 
ili više djece za treće i svako naredno dijete.  
Na osnovu spiska djece koja su korisnici usluge iz stava 1. ovog člana Opština Mali Iđoš nadoknadi 
troškove boravka predškolskoj ustanovi  u visini ekonomske cijene za tekuću godinu.  
Spisak iz stava 2. ovog člana sastavlja Centar za socijalni rad do 15. u tekućem mjesecu za prethodni 
mjesec.“  
 
 

Član 4. 
 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-10/2016-02 
Dana:04.03.2016.g.  
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
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      18. 
 
 
Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik Republike Srbije",broj 
72/2011,88/2013 i 105/2014), člana 20. stav 1. tačka 25. Zakona o lokalnoj samoupravi("Službeni 
glasnik Republike Srbije", broj 129/2007 i 83/2014), te člana31. stav 1. tačka 7. StatutaOpštine 
Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš", br.13/2008– prečišćeni tekst i07/10), Skupština 
Opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi 

 
O D L U K U 

 O  
IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU, KORIŠ ĆENJU, 

UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U SVOJINI OPŠTI NE MALI I ĐOŠ  
 

Član 1. 
Ovom Odlukom se vrši izmjena i dopuna Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i 
raspolaganju stvarima u svojini Opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“br.10/2014).  

 
Član 2 

 
Članu 11. Odluke stavu 1. tačka 5) mijenja se i glasi: „5) donošenje odluke o davanju na 
korišćenje;“.  
Mijenja se stav 2. koji sada glasi: Donošenje odluke o upravljanju nepokretnostima, donošenje 
odluke o davanju u zakup nepokretnostii ostalim aktima raspolaganja nepokretnostije u nadležnosti 
Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš. 
 

Član 3. 
 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali 
Iđoš. 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik Skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-11/2016-02 
Dana:04.03.2016.g.  
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
     19. 

 
Na osnovu člana 35. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", 
br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 
145/14) i člana 12. stav 1. tačka 2. i člana 31. Stav 1. Tačka 6. Statuta Opštine Mali Iđoš 
("Službeni list opštine Mali Iđoš" br. 13/2008-prečišćen tekst), Skupština opštine Mali Iđoš, na 
sjednici održanoj 04. mart 2016. godine, donosi 
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ODLUKU  
DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE CS "MALI I ĐOŠ", POTISNOG 

CEVOVODA, DIJELA KANALA MALI I ĐOŠ - NJEGOŠEVO I AKUMULACIJE "MALI 
IĐOŠ" PODSISTEMA ZA SNABDEVANJE VODOM "MALI I ĐOŠ", NA TERITORIJI 

OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 
Ovom odlukom donosi se Plan detaljne regulacije CS "Mali Iđoš", potisnog cevovoda, dijela 
kanala Mali Iđoš - Njegoševo i akumulacije "Mali Iđoš" podsistema za snabdevanje vodom "Mali 
Iđoš", na teritoriji opštine Mali Iđoš  (u daljem tekstu: Plan), koji je  izrađen od strane JP "Zavod 
za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, Železnička 6/III, pod brojem E –2553, a koji je sastavni dio 
ove Odluke. 
 

Član 2. 
 
Plan se sastoji iz tekstualnog dijela i grafičkog dijela.  
 
Tekstualni dio Plana se objavljuje u "Službenom listu opštine Mali Iđoš", uz ovu Odluku. 
 
Grafički dio Plana sadrži: 
 
Red. 
br. 

Naziv karte Razmjera 

1. 
1.1.  
 
 
 
1.2. 
 
  
 
2. 
2.1. 
 
 
 
2.2. 
 
 
 
2.3. 
 
 
 
 
2.4. 
 

GRAFIČKI PRILOZI POSTOJEĆEG STANJA: 
Izvod iz planova višeg reda  
1.1.1. Izvod iz PPO Mali Iđoš 
1.1.2. Izvod iz PGR radne zone uz autoput E-75 na teritoriji opštine Mali Iđoš 
Granice plana sa postojećom namjenom površina u obuhvatu plana 
1.2.1. Sekcija 1 
1.2.2. Sekcija 2 
1.2.3. Sekcija 3 
GRAFIČKI PRILOZI PLANIRANIH RJEŠENJA: 
Granica plana 
2.1.1. Sekcija 1 
2.1.2. Sekcija 2 
2.1.3. Sekcija 3 
Podijela na karakteristične zone 
2.2.1. Sekcija 1 
2.2.2. Sekcija 2 
2.2.3. Sekcija 3 
Namjena površina, u granicama, sa lokacijama za javne površine, sadržaje i 
objekte  
2.3.1. Sekcija 1 
2.3.2. Sekcija 2 
2.3.3. Sekcija 3 
Regulaciono-nivelacioni plan sa analitičko geodetskim elementima za 
obeležavanje, građevinske linije, spratnost objekata, saobraćajna 
infrastruktura i karakteristični profili 

 
 
---- 
---- 
 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 
 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 
 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 
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2.5. 
 
 
 
2.6. 
 

2.4.1. Sekcija 1 
2.4.2. Sekcija 2 
2.4.3. Sekcija 3 
2.4.4. Karakteristični presek 2-2 
Plan mreže i objekata infrastrukture sa sinhron planom 
2.5.1. Sekcija 1 
2.5.2. Sekcija 2 
2.5.3. Sekcija 3 
Prijedlog površina javne namjene i sprovođenje  
2.6.1. Sekcija 1 
2.6.2. Sekcija 2 
2.6.3. Sekcija 3 
 

1:2500 
1:2500 
1:2500 
1:100 
 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 
 
1:2500 
1:2500 
1:2500 

 
Tekstualni i grafički dio Plana zajedno čine cjelinu. 
 

Član 3. 
 
Plan se potpisuje, overava i arhivira u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. 
 
Plan je izrađen u 6 (šest) primjeraka u analognom i 6 (šest) primjeraka u digitalnom obliku.  
 
Tri primjerka donijetog, potpisanog i overenog Plana u analognom obliku i tri primjerka u 
digitalnom obliku čuvaju se u nadležnoj službi opštine. 
 
Jedan primjerak donijetog, potpisanog i overenog Plana u analognom obliku i jedan primjerak u 
digitalnom obliku čuva se u JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, Železnička br. 6/III.   
 
Dva primjerka donijetog, potpisanog i overenog Plana u analognom obliku i dva primjerka u 
digitalnom obliku čuvaju se u JVP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25. 
 

Član 4. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Mali 
Iđoš". 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

Opština Mali Iđoš 
Skupština opštine Mali Iđoš 

 
 
Broj:06-4-12/2016-02                  Predsjednik 
Dana:04.03.2016.g.                                                                                         Skupštine opštine                                        
Mali I đoš                                                                                                     Imre Halgato, s.r. 

                                                     
 

____________________ . _____________________ 
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     20. 

 
 
Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 13/08 – prečišćeni tekst i 7/2010), člana 28. i 33. Statuta Doma zdravlja „dr Marton 
Šandor“ Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 3/07) i na osnovu ostavke predsjednika 
Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš, Skupština opštine Mali Iđoš na 
sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi slijedeće:  

 
R J E Š E NJ E 

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDR AVLJA „ DR 
MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 

 
Član 1. 

 
 Razrješava se predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš: 

  
- Mr sc.med. dr Njiradi Mikloš iz Malog Iđoša 
  

 Član 2. 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
                                                                 Obrazloženje 
 

Mr sc.med. dr Njiradi Mikloš iz Malog Iđoša podnio je dana 18.08.2015.god. ostavku na 
mjesto člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali I đoš. 

SKUPŠTINA OPŠTINE                                 Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                 Imre Halgato, s.r.  
Broj:06-4-14/2016-02                                                            
Dana:04.03.2016. godine  
M a l i   I đ o š 
  

____________________ . _____________________ 
      21. 

 
          Na osnovu člana 22. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 13/08 – prečišćeni tekst i 7/2010) i na osnovu člana 28. i 33. Statuta Doma zdravlja 
„dr. Marton Šandor“ Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 3/07) Skupština opštine Mali 
Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi slijedeće  
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R J E Š E NJ E 
O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA „ DR MARTON 

ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

   
Razrješava se član Nadzornog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali I đoš na 

lični zahtev i to: 
-iz reda zaposlenih 
 
 
1.   Endre Koša, doktor stomatologije 

       
Član 2. 

 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                 Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                 Imre Halgato, s.r.  
Broj:06-4-15/2016-02                                                            
Dana:04.03.2016. godine  
M a l i   I đ o š 
 

____________________ . _____________________ 
 

      22. 
 
Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 13/08 – prečišćeni tekst i 7/2010) i člana 28. i 33. Statuta Doma zdravlja „dr. 
Marton Šandor“ Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 3/07), Skupština opštine Mali Iđoš 
na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi slijedeće:  

 
R J E Š E NJ E 

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRA VLJA „ DR 
MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 

 
Član 1. 

 
 Imenuje se predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr  Marton Šandor“ Mali Iđoš: 

 -iz reda osnivača: 
 

- Endre Koša, doktor stomatologije 
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Predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr  Marton Šandor“ Mali Iđoš, imenuje se 
na period do isteka mandata Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali 
Iđoš. 
 

 Član 2. 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
                                                              
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                 Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                 Imre Halgato, s.r.  
Broj:06-4-16/2016-02                                                            
Dana:04.03.2016.  godine  
M a l i   I đ o š 
  

____________________ . _____________________ 
      23. 

 
          Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005),člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 13/08 – prečišćeni tekst i 7/2010), člana 28. i 33. Statuta Doma zdravlja „Dr Marton 
Šandor“ Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 3/07) i na osnovu Rješenja o imenovanju 
članova upravnog odbora iz reda  zaposlenih Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš 
br.254/2015 od 03.11.2015.godine, Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 
04.03.2016. godine donosi slijedeće:  
 
 
 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA IZ REDA ZAPOSLENIH DOMA 

ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

 Imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine članovi upravnog odbora iz reda  
zaposlenih Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš: 

  
- Dr Olga Perović 
- Guljaš Serenče Eržebet 
  

 Član 2. 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
                                                                 Obrazloženje 
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Rješenjem o razrješenju i imenovanju članova upravnog odbora iz reda  zaposlenih Doma zdravlja 
„Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš br.254/2015 od 03.11.2015.godine, kolegijum Doma zdravlja je 
dana 03.11.2015.god. razrješio članove Upravnog odbora iz reda zaposlenih:Dr Vivijanu Matković 
i Pap Margitu i imenovao nove članove Dr Olgu Perović i Guljaš Serenče Eržebet. 

 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                 Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                 Imre Halgato, s.r.  
Broj:06-4-17/2016-02                                                            
Dana:04.03.2016. godine  
M a l i   I đ o š 
 

____________________ . _____________________ 
      24. 

 
Na osnovu člana 14. Zakona o lokalnim izborima ( „Sl.glasnik RS“ br.129/2007) i na osnovu 32. stava 1. 

tačke 32.Statuta opštine Mali Iđoš(«Službeni list opštine Mali Iđoš» broj 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010 ) 
Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 04.03.2016.godine donosi slijedeće 

 
RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
 

I. 
 
 

Razrješava se Izborna komisija opštine Mali Iđoš u slijedećem sastavu: 
 

 1. Sofija Rudović,dipl.prav. iz Feketića –  predsjednik 
     Laslo Fodor, adv.iz Malog Iđoša – zamjenik predsjednika  

 
 2. Tumbas Loketić Mikloš iz Malog Iđoša –  član 
    Bačo Lajoš iz Malog Iđoša–zamjenik člana  
 
 3. Halgato Šandor iz Feketića- član  

    Hatala Magdolna iz Malog Iđoša– zamjenik člana 
 
       4.  Molnar Karolj iz Feketića– član 

    Ali Ištvan iz Feketića–  zamjenik člana  
 
5.   Danilo Dabović, dipl.prav. iz Lovćenca – član 

     Blažo Stojanović, dipl.prav. iz Feketića – zamjenik člana 
 

 6.Julijana Pap , iz Feketića –  član  
       Anraš Tot, pravni tehničar iz Malog Iđoša – zamjenik člana 
 

 7. Dragoljub Vujošević, pravnik iz Lovćenca – član 
           Božidar Dobrković, dipl.prav. iz Lovćenca – zamjenik člana 
 

 
II. 
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   Razrješavaju se sekretar Komisje Andrea Sabo, dipl.prav. iz Feketića i zamjenik sekretara Komisije Milutin 
Zvicer, dipl.prav. iz Feketića. 
 
  

III. 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
   
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ                                Predsjednik Skupštine opštine 
Broj:06-4-18/2016-02                                                                                       Imre Halgat, s.r. 
Dana:04.03.2016.g.  
M a l i   I đ o š 

 
____________________ . _____________________ 

 25. 
 

 
Na osnovu člana 13 i 14. Zakona o lokalnim izborima ( „Sl.glasnik RS“ br.129/2007) i na osnovu 32. 
stava 1. tačke 32. Statuta opštine Mali Iđoš(«Službeni list opštine Mali Iđoš» broj 13/2008-prečišćen 
tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 04. 03.  2016. godine donosi  

 
RJEŠENJE 

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE 
OPŠTINE MALI I ĐOŠ U STALNOM SASTAVU I NJIHOVIH ZAMJENIKA  

 
Član 1.  

 
Imenuju se slijedeći članovi Izborne Komisije Opštine Mali Iđoš na mandatni period od 4 godine u 
stalnom sastavu:  

 
8. Tamara Bodrožić,  diplomirani pravnik iz Feketića, za predsjednika – na prijedlog 

odborničke grupe SPS-a 
 

      Anđelija Markovi ć, diplomirani pravnik iz Lovćenca, za zamjenika     
      predsjednika – na prijedlog odborničke grupe SPS-a 

 
9. Marija Konti ć iz Lovćenca-za člana- na prijedlog odborničke grupe SPS – a;  

 
            Milena Kosović iz Lovćenca-za zamjenika člana- na prijedlog odborničke grupe SPS – a;  

10. Seleši Ištvan diplomirani pravnik iz Malog Iđoša, za člana – na prijedlog odborničke grupe 
SVM-a;  
 

            Fodor Laslo diplomirani pravnik, advokat iz Malog Iđoša– za zamjenika člana – na 
prijedlog odborničke grupe SVM-a; 

 
11.  Biro Aniko , diplomirani pravnik iz Malog Iđoša – za člana – na prijedlog odborničke 

grupe SVM-a;  
 

              Bačo Lajoš, penzioner iz Malog Iđoša  – za zamjenika člana – na prijedlog odborničke 
grupe SVM –a;  
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12.  Halgato Šandor iz Feketića- za člana – na prijedlog odborničke grupe SVM –a;  

 
             Orosi Šandor iz Feketića – za zamjenika člana – na prijedlog odborničke grupe SVM –a;  

13.  Ivana Krivokapi ć, diplomirani ekonomista iz Lovćenca – za člana – na prijedlog 
odborničke grupe SNS –a: 
 

                  Medić Lazar – za zamjenika člana – na prijedlog odborničke grupe SNS –a;  
 

14.  Dragoljub Vujošević, pravnik iz Lovćenca – za člana – na prijedlog odborničke grupe 
SNS –a;  
 

                  Đukić Goran – za zamjenika člana – na prijedlog odborničke grupe SNS –a;  
 

Član 2. 
 
Za sekretara Komisije se imenuje Atila Novak, diplomirani pravnik – master iz Malog Iđoša, a za 
zamjenika sekretara Komisije se imenuje Andrea Sabo, diplomirani pravnik iz Feketića, bez prava 
odlučivanja, na mandatni period od 4 godine. 

 
Član 3.  

 
Na sjednicama Komisije prisustvuju članovi i sekretar Komisije, u slučaju njihovog odsustva njihovi 
zamjenici.  
 

Član 4. 
 

Predsjednik, članovi i sekretar Komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa zaključkom 
Komisije SO Mali Iđoš za kadrovska pitanja.  
 

Član 5.  
 
Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
U skladu sa članom 14. Zakona o lokalnim izborima Izbornu komisiju u stalnom sastavu čine 
predsjednik i najmanje šest članova koje imenuje skupština opštine, na prijedlog odborničkih grupa u 
skupštini opštine, srazmeno broju odbornika a u proširenom sastavu - i po jedan opunomoćeni 
predstavnik podnosilaca izborne liste koji je predložio najmanje dve trećine kandidata od ukupnog 
broja odbornika koji se bira. Izborna komisija ima sekretara koga imenuje skupština opštine. Sekretar 
učestvuje u radu komisije bez prava odlučivanja. Predsjednik, članovi izborne komisije u stalnom i 
proširenom sastavu i njen sekretar imaju zamjenike.Za predsjednika, zamjenika predsjednika, 
sekretara i zamjenika sekretara izborne komisije imenuje se lice koje je diplomirani pravnik. Izborna 
komisija vrše svoje poslove u skladu sa članom 15. Zakona o lokalim izborima. Član 13. stav 3. i 4. 
zakona predviđa da  nijedna politička stranka ili stranačka koalicija ne može imati više od polovine 
članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora, što je i ispoštovano ovim rješenjem. 
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Na osnovu napred navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 

PRAVNA POUKA: Protiv rješenja SO Mali Iđoš o imenovanju predsjednika i članova izborne 
komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja 
rješenja. 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato 
Br.:06-4-19/2016-02 
Dana:04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 
 

____________________ . _____________________ 
      26. 

 
Na osnovu člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 7/2006) i člana 31. stav 
1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš” broj 13/2008 – prečišćen tekst i 
7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine  donosi 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I  ČLANOVA 

KOMISIJE ZA SPROVO ĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U 
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINIU  2016. GODINI 

 
I 

 
Imenuje se Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog 
zemljišta u državnoj svojini u slijedećem sastavu: 
 

1.Danilo Dabović, dipl.pravnik-za predsjednika Komisije 
2.Ištvan Seleši, dipl.pravnik- za zamjenika predsjednika Komisije 
 

Članovi Komisije: 
 

3. Kovač Karolj st. iz Malog Iđoša;  
4. Ilija Knežević iz Feketića;  
5. Šandor Molnar iz Feketić;  
6. Novak Javorina iz Lovćenca;  
7. Dejan Škeljić iz Lovćenca.  

 
     II 

 
Stručne poslove za prikupljanje potrebne dokumentacije radi davanja u zakup zemljišta obavlja Odeljenje 
za privredu, poljoprivredu, stambeno-komunalne poslove, zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine 
Mali Iđoš. 

 
III 
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Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je prikupljanje pisanih ponuda, njihovo javno otvaranje, vođenje 
zapisnika i davanje prijedloga predsjedniku opštine za izbor najpovoljnijeg ponuđača u 2016. godini. 
 
Predsjednik, zamjenik predsjednik i članovi Komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa 
zaključkom Komisije SO Mali Iđoš za kadrovska i administrativna pitanja. 

 
     IV 

 
Ovo Rješenje objaviti u  „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u  „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš    Predsjednik skupštine opštine 
Skupština opštine     Imre Halgato, s.r. 
Br.:06-4-20/2016-02 
Dana:04.03.2016. godine 
Mali I đoš     
 

____________________ . _____________________ 
      27. 

 
 
Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
br. 13/08 – prečišćeni tekst i 7/2010)  Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 
04.03.2016. godine donosi slijedeće:  

 
R J E Š E NJ E 

O IMENOVANJU  UPRAVNOG ODBORA NARODNOG UNIVERZITETA  
 

Član 1. 
 

 Imenuje se  Upravni odbor Narodnog univerziteta u slijedećem sastavu: 
  

-iz reda osnivača: 
 
6. Danilo Dabović iz Lovćenca-za predsjednika 
7. Silard Baranji iz Malog Iđoša-za člana 
8. Blažo Stojanović iz Feketića-za člana  
 
 

 Član 2. 
 

            Upravni odbor se imenuje na mandatni period od 4 godine. 
 

Član 3. 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
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SKUPŠTINA OPŠTINE                                 Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                 Imre Halgato  
Broj:06-4-21/2016-02                                                            
Dana:04.03.2016. godine  
M a l i   I đ o š 
  

____________________ . _____________________ 
      28. 

 
 
Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
br. 13/08 – prečišćeni tekst i 7/2010)  Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 
04.03.2016. godine donosi slijedeće: 

 
 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU  NADZORNOG ODBORA NARODNOG UNIVERZITET A 

 
Član 1. 

 
 Imenuje se  Nadzorni odbor Narodnog univerziteta u slijedećem sastavu: 

  
-iz reda osnivača: 
 
9. Nevenka Ujvari iz Malog Iđoša-za predsjednika 
10. Kazmer Komaromi iz Malog Iđoša-za člana 
 

Član 2. 
 

            Nadzorni odbor se imenuje na mandatni period od 4 godine. 
 

Član 3. 
 

 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
                                                               
SKUPŠTINA OPŠTINE                                 Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ĐOŠ                                                                 Imre Halgato, s.r.  
Broj:06-4-22/2016-02                                                            
Dana:04.03.2016. godine  
M a l i   I đ o š 
  

____________________ . _____________________ 
      29. 
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Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 22. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali 
Iđoš“ broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici 
održanoj dana 04.03.2016.godine donosi slijedeće 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 
 Daje se saglasnost na Program poslovanja „Regionalne deponije“ d.o.o. Subotica za 2016. 
godinu. 

II. 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ               Predsjednik Skupštine opštine  
Broj:06-4-23/2016-02        Halgato Imre, s.r. 
Datum:04.03.2016.godine  
M A L I   I Đ O Š              
       

____________________ . _____________________ 
      30. 

 
Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 22. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj 
dana 04.03.2016. godine donosi slijedeće 
 

R J E Š E NJ E 
  

I. 
 

 Daje se saglasnost na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i 
puteve Mali Iđoš za 2016. godinu.  
 

II. 
 
Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ               Predsjednik Skupštine opštine  
Broj:  06-4-24/2016-02 
Datum:04.03.2016. godine  
M A L I   I Đ O Š                    Halgato Imre, s.r. 
 

____________________ . _____________________ 
      31. 
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Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj 
dana 04.03.2016. godine donosi slijedeće 
 

R J E Š E NJ E  
 

I. 
 

 Daje se saglasnost na godišnji Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Mali Iđoš 
2015. g. 
 

II. 
 
 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ               Predsjednik Skupštine opštine  
Broj:  06-4-25/2016-02 
Datum:04.03.2016. godine  
M A L I   I Đ O Š                    Halgato Imre, s.r. 
 

____________________ . _____________________ 
      32. 

 
Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 22. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj 
dana 04.03.2016. godine donosi slijedeće 
 

R J E Š E NJ E 
 

I. 
 

Daje se saglasnost na godišnji Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Mali Iđoš 2016. g. 
II. 

 
 Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ               Predsjednik Skupštine opštine  
Broj:  06-4-26/2016-02 
Datum:04.03.2016. godine  
M A L I   I Đ O Š                    Halgato Imre, s.r. 
 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:       Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELEL ŐS 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. 

_______________________________________________________________________________ 


