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На основу члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, 
број 13/2008 – пречишћени текст и 07/2010) и члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали 
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) дана 18.08.2017. године Oпштинско веће 
општине Мали Иђош  доноси следећи 

 
ПРАВИЛНИК 

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

 
Члан 1. 

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

Члан 2. 
 

У члану 4. Правилника у ставу 1. уместо речи „обавештења“ треба да стоји „јавни оглас“. 
У ставу 2. истог члана уместо речи „обавештење“ треба да стоји „јавни оглас.“ 
 

Члан 3. 
 

У члану 7. Правилника  додаје се нови став 2 који гласи: „Општинско веће ће сваке године 
пре расписивања јавног огласа, у складу са расположивим средствима у буџету општине, 
преиспитати износе утврђене у табели члана 8. овог Правилника.“ 

 
Члан 4. 

 
Члан 8. Правилника се мења и гласи: 
„Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске 

послове издаје решење о признатом или одбијеном  праву на партиципацију путних и других 
трошкова према следећој табели: 
 

Релација путовања Новчани месечни  износ за превоз ученика у 
дин. 

Мали Иђош-Бачка Топола-Мали Иђош 5.200 
Мали Иђош- Суботица -Мали Иђош 10.000 
Мали Иђош-Врбас-Мали Иђош 6.000 
Мали Иђош-Србобран-Мали иђош 6.000 
Ловћенац-Бачка Топола-Ловћенац 5.300 
Ловћенац-Кула-Ловћенац 8.200 
Ловћенац-Нови Сад-Ловћенац 10.000 
Ловћенац-Србобран-Ловћенац 5.000 
Ловћенац-Суботица-Ловћенац 10.000 
Ловћенац-Врбас-Ловћенац 5.000 
Фекетић-Бачка Топола-Фекетић 5.500 
Фекетић-Кула-Фекетић 8.200 
Фекетић-Нови Сад-Фекетић 10.000 
Фекетић-Србобран- Фекетић 5.000 
Фекетић-Суботица- Фекетић 10.000 
Фекетић-Врбас- Фекетић 5.000 
 

Надлежно Одељење  ће издати Решења  о признавању права на партиципацују путних 
трошкова након доставе месечне претплатне карте на увид. 

Жалбе ученика решава Општинско веће Општине Мали Иђош као другостепени орган. 
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Ученици који су остварили право на партиципацују путних и других трошкова из овог 

Правилника, дужни су да након завршетка I. полугодишта школске године доставе 
надлежном Одељењу оверну фотокопију Ђачке књижице а крајем школске године оверену 
фотокопију сведочанства у року од 8 дана од дана добијања истих. 

На основу достављених докумената из става 3. овог члана наставља се или се до краја 
школске године обуставља партиципација.“  
 

Члан 5. 
 

У члану 9. става 2. у тачци 3) Правилника  додаје се: „односно фотокопију Вукове дипломе.“ 
 

Члан 6. 
 

У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
„Ученицима, који су корисници права на материјално обезбеђење породице или новчане 

социјалне помоћи и вуковцима који похађају средњу школу у месту које од места пребивалишта 
ученика удаљено више од 30 км који нису остварили право на домски смештај и корисници су 
приватног смештаја имају право на партиципацију трошкова приватног смештаја у месечном износу 
од 5.000,00 динара.“ 

Ученици, који су претходну школску годину у средњој школи завршили са просеком изнад 
4,50  а који похађају средњу школу у месту које од места пребивалишта ученика удаљено више од 30 
км и корисници су приватног смештаја, имају право на партиципацију трошкова приватног  смештаја 
у месечном износу од 2.000,00 динара. 

Ученици средњих школа који су корисниц права на дечји додатка а који похађају средњу 
школу у месту које од места пребивалишта ученика удаљено више од 30 км и корисници су 
приватног смештаја, имају право на партиципацију трошкова приватног  смештаја у месечном износу 
од 2.500,00 динара.“  
 

Члан 7. 
 
У члану11. став 1. мења се и гласи: 
 „Ученицима који нису корисници права на материјално обезбеђење породице или новчане 

социјалне помоћи нити су вуковци и ученицима који нису претходну школску годину у средњој 
школи завршили са просеком изнад 4,50 и који нису корисниц права на дечји додатка а који похађају 
средњу школу у месту које од места пребивалишта ученика удаљено више од 30 км и корисници су 
домског или приватног смештаја, имају право на партиципацију трошкова домског или приватног 
смештаја у месечном износу од 1.000,00 динара.“  
 

Члан 8. 
 

Члан 12. Правилника се брише.  
Нови члан 12. Правилника гласи: „Ученику, односно домаћинству који је корисник права на 

материјално обезбеђење или новчане социјалне помоћи признато право на партиципацују  у 
трошковима из овог Правилника исплаћује се преко Центра за социјални рад.“  

 
Члан 9. 

 
После члана 12. Правилника додаје се нови члан 13. који гласи: 
 „Уколико ученик прекине школовање или промени школу односно место школовања дужан 

је о истом да обавести надлежо Одељење Општинске управе у року од 15 дана од дана настале 
промене. 

 
      Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу  даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Мали Иђош.“ 
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Република Србија 
Општина Мали Иђош                    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Број: 06-44-1/2017-01                                                                                      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 18.08.2017. године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
 
232. 

На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и 
другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа (Службени Лист општине 
Мали Иђош бр. 24/2016 – пречишћен текст и 24/2017) Општинско веће опшине Мали Иђош 
дана 18.08.2017. године расписује  
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика 

основних и средњих школа у 2017/2018. години 
 
I 

Општина Мали Иђош врши партиципацију у следећим трошковима редовних ученик 
основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:  

A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са 
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који путују сваки дан 
(партиципација у трошковима месечне карте).  
 
Услови за признање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик основне или средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 

Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
путним трошковима. 

А/1  Документација која се подноси уз сваки захтев- ОПШТА:  

1. Захтев за признавање права – (преузима се  са сајта општине Мали Иђош или лично 
у Услужном центру);   
 2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе или основне 
школе;   
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 
или старатеља; 
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;  
А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА: 
 
1. Ученик, односно домаћинство који је корисник права на материјално обезбеђење 
породице или новчане социјалне помоћи поред  документације из тачке А/1 овог 
огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на 
материјално обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи.  
 
2. Вуковци основних школа у 2016/2017. години поред документацијe из тачке А/1 
овог огласа,  прилажу и фотокопију Вукове дипломе 
3. Ђаци генерације основних школа у 2016/2017. години поред документацијe из тачке 
А/1 овог огласа,  прилажу и доказ о својству ђака генерације 
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4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 поред документацијe из тачке А/1 
овог огласа, прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, а оригинал да се 
подносе на увид службеном лицу који води поступак 
5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак, 
поред документацијe из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног  и 
важећег Решења о признавању права на дечји додатак 

 НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу. 
Б Партиципација у трошковима домског смештаја ученика средњих школа са 
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који  су корисници права на 
социјалну помоћ и вуковаца, ако је седиште средње школе удаљено више од 30 км од 
места пребивалишта ученика (партиципација у трошковима домског смештаја);  

 
Услови за признавање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
3. да је домаћинство чији је члан ученик корисник новчане социјалне помоћи или 
материјалног обезбеђења или ученик је добитник Вукове дипломе;  
4. да је корисник домског смештаја;  

Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
трошковима домског смештаја. 

Б/1  Документација која се подноси уз сваки захтев- ОПШТА:  
 

1. Захтев за признавање права (преузима се  са сајта општине Мали Иђош или лично 
у Услужном центру);   

2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе; 
3. Фотокопија Уговора са Домом ученика; 
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;  
5. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 

или старатеља; 
 
Б/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА: 
 
1. Вуковци основних школа у 2016/2017. години поред наведене документацију 

прилажу и фотокопију Вукове дипломе;  
2. Фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на материјално 

обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи. 
 

 
 

В Партиципација у трошковима приватног смештаја ученика средњих школа са 
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који  су корисници права на 
социјалну помоћ и вуковаца, ако је седиште средње школе удаљено више од 30 км од 
места пребивалишта ученика (партиципација у трошковима приватног смештаја);  

 
Услови за признање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
3. да је домаћинство чији је члан ученик корисник новчане социјалне помоћи или 
материјалног обезбеђења или је ученик добитник Вукове дипломе;  
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4. да је корисник приватног смештаја;   
5. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;  
6. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 
или старатеља; 
 

Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
трошковима домског смештаја. 

В/1  Документација која се подноси уз сваки захтев- ОПШТА:  
 

1. Захтев за признавање права; 
2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе; 
3. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља; 
4. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 

или старатеља; 
 

В/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА: 
 

1. Фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на материјално 
обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи. 

2. Вуковци основних школа у 2016/2017. години поред наведене документацију 
прилажу и фотокопију Вукове дипломе;  

 

Г Партиципација у трошковима приватног или домског смештаја ученика средњих 
школа са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који  нису корисници 
права на новчану социјалну помоћ и нису вуковци, ако је седиште средње школе 
удаљено више од 30 км од места пребивалишта ученика (партиципација у трошковима 
смештаја);  
  

Услови за признање права на партиципацију:  
1. да је редован ученик средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
3. да је корисник приватног или домског смештаја;  

Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у 
трошковима домског и приватног смештаја. 

  Документација која се подноси уз сваки захтев:  
 

1. Захтев за признавање права; 
2. Потврда  образовне установе да је редован ученик средње школе; 
3. Уговор са Домом ученика; 
4. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља 

или старатеља; 
5. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља; 

 
II 
 

Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима 
средњих и основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег 
и зимског распуста. 

III 
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  Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали 
Иђош (У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама).  Адреса: 
Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32;  
 Захтеви се предају почев од 21. 08. 2017. године до 15.09.2017.године 
 О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење 
решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације.  
Република Србија 
Општина Мали Иђош                 Председник Општинског већа 
Општинско веће 
Бр.: 06-44-2/2017-01                                                                                      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 18.08.2017. године  
Мали Иђош    
 

____________________ . ____________________ 
 

 
233. 

На основу члана 56. став 2.  Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне сакоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016) и 
члана члана 60. став 1. тачка 8. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Општинско веће општине Мали 
Иђош на седници дана 18.08.2017. године доноси следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 
 
I 

 За вршиоца дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош 
поставља се Леа Ковач Добо, дипломирани правник са положеним  државним стручним 
испитом из Суботице. 
 

II 
 

Вршиоц дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош се 
поставља најдуже на 3 месецa почев од 18.08.2017. године. 

 
III 

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

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош         Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Број: 06-44-3/2017-01                                                                                      Марко Лазић, с.р. 
Дана: 18.08.2017. године  
Мали Иђош     
 
 

____________________ . ____________________ 
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231. 
 

Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és Kishegyes község Községi 
tanácsa ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, 
Kishegyes község Községi tanácsa 2017. augusztus 18-án meghozza a következő   

 
SZABÁLYZATOT 

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

 
1. szakasz 

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

2. szakasz 

A szabályzat 4. szakasza 1. bekezdésében az „értesítések” szó helyett „nyilvános hirdetés” 
kell, hogy álljon. 
Ugyanazon szakasz 2. bekezdésében az „értesítés” szó helyett „nyilvános hirdetés” kell, 
hogy álljon 

3. szakasza 

A szabályzat 7. szakaszához egy új, 2. bekezdés adódik, amely így hangzik:”Kishegyes 
község minden évben, a nyilvános hirdetés közzététele előtt, a községi költségvetésben 
rendelkezésre álló eszközökkel összhangban, leellenőrzi a jelen szabályzat 8. szakaszában található 
táblázatban meghatározott összegeket. 

4. szakasz 

A szabályzat 8. szakasza módosul, és így hangzik: 
„Az Általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a 
Képviselő-testület ügyleteivel foglalkozó osztály adja ki az útiköltséghez vagy egyéb költséghez 
való hozzájáruláshoz való jog elismeréséről vagy elutasításáról, a következő táblázat alapján:  

 
Útvonal Tanulók szállításának havi pénzösszege 

Kishegyes-Topolya-Kishegyes 5.200 
Kishegyes- Szabadka -Kishegyes 10.000 
Kishegyes-Verbász-Kishegyes 6.000 
Kishegyes-Szenttamás-Kishegyes 6.000 
Szeghegy-Topolya-Szeghegy 5.300 
Szeghegy-Kúla-Szeghegy 8.200 
Szeghegy-Újvidék-Szeghegy 10.000 
Szeghegy-Szenttamás-Szeghegy 5.000 
Szeghegy-Szabadka-Szeghegy 10.000 
Szeghegy-Verbász-Szeghegy 5.000 
Bácsfeketehegy-Topolya-Bácsfeketehegy 5.500 
Bácsfeketehegy-Kúla-Bácsfeketehegy 8.200 
Bácsfeketehegy-Újvidék-Bácsfeketehegy 10.000 
Bácsfeketehegy-Szenttamás- Bácsfeketehegy 5.000 
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Bácsfeketehegy-Szabadka- Bácsfeketehegy 10.000 
Bácsfeketehegy-Verbász- Bácsfeketehegy 5.000 

 
Az illetékes osztály a havi előfizetési jegy bemutatását követően adja ki az útiköltséghez 

való hozzájárulás jogosultságának elismeréséről szóló végzést. 
A tanulók fellebbezéséről Kishegyes község Községi tanácsa dönt, mint másodfokú szerv. 

 Azok a tanulók, akik jogosultságot nyertek az útiköltséghez és egyéb költséghez való 
hozzájárulásra, kötelesek az I. félév végén az illetékes osztálynak kézbesíteni a diákkönyvecske 
hitelesített fénymásolatát, az iskolaév végén pedig a bizonyítvány hitelesített fénymásolatát, azok 
átvételétől számított 8 napon belül. 

A jelen szakasz 3. bekezdésében említett dokumentumok alapján folytatódik, vagy az 
iskolaév végéig felfüggesztődik a hozzájárulás.” 

 
5. szakasz 

A szabályzat 9. szakasza 2. bekezdése 3) pontjához hozzáadódik: illetve a Vuk-diploma 
fénymásolatát.” 

6. szakasz 

A 10. szakasz 1. bekezdése változik, és így hangzik: 
“Azok a tanulók, akik családja családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, és azok 

a Vuk-díjasok, akik a lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába járnak, és 
magánelszállásolásban részesülnek, mivel nem jogosultak diákotthoni elszállásolásra, 5.000,00 
dinár havi összegben részesülnek, mint a magánellszállásolási költségekhez való hozzájárulás.” 
Azok a középiskolás tanulók, akik az előző iskolaévet 4,50 feletti átlagosztályzattal fejezték, és 
akik a lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába járnak, és magánelszállásolásban 
részesülnek, 2.000,00 dinár havi összegben részesülnek, mint a magánellszállásolási költségekhez 
való hozzájárulás.” 

7. szakasz 
 

 A 11. szakasz 1. bekezdése változik, és így hangzik: 
„ Azok a tanulók, akik családja nem részesül családi pótlékban és szociális segélyben, és 

nem is Vuk-díjasok, és azok a tanulók, akik az előző iskolaévet nem 4,50 feletti átlageredménnyel 
fejezték, és akik a lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába járnak, és diákotthoni- 
vagy magánelszállásolásban részesülnek, 1.000,00 dinár havi összegben részesülnek, mint a 
diákotthoni- vagy magánellszállásolási költségekhez való hozzájárulás.” 

 
8. szakasz 

  A szabályzat 12. szakasza törlődik. 
A szabályzat új 12. szakasza így hangzik:”Azon tanuló illetve háztartás részére elismert 

költségehez való hozzájárulás kifizetése, aki családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, a 
Szociális központon keresztül történik.” 
 

9. szakasz 

 A szabályzat 12. szakasza után egy új 13. szakasz adódik, amely így hangzik: 
„Amennyiben a tanuló abbahagyja tanulmányait, vagy iskolát illetve iskolahelyet változtat, arról 
köteles értesíteni a Községi közigazgatás illetékes osztályát a változástól számított 15 napon belül. 
 

10. szakasz 
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 A jelen szabályzat meghozatala napján lép érvénybe, és meg kell jelentetni Kishegyes Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                           Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-44-1/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.18-án 

____________________ . ____________________ 
 
232. 

Kishegyes község általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez 
való hozzájárulásáról szóló szabályzat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 24/2016-egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 24/2017 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2017. 
augusztus 18-án közzéteszi a következő 
 

NYILVÁNOS HIRDETÉST 
az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulás 

jogosultságára a 2017/2018 tanévben 
 

I. 

Kishegyes község a Kishegyes község területén lakhellyel rendelkező általános- és középiskolás 
diákok következő költségeihez járul hozzá: 
 

A. Azon Kishegyes község területén lakhellyel rendelkező általános- és középiskolás diákok 
útiköltségéhez való hozzájárulás, akik minden nap utaznak (a hónapos jegy 
költségeihez való hozzájárulás). 
Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei: 
1. rendszeres tanulója az általános- vagy középiskolának; 
2. lakhelye Kishegyes község területén van; 
3.  

Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás. 
 
A/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS: 
 

1. A jogosultság elismeréséhez szükséges  kérelem - (letölthető Kishegyes község 
honlapjáról, vagy átvehető Kishegyes község ügyfélszolgálatnál); 

2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a tanuló a közép- vagy 
általános iskola rendszeres tanulója; 

3. A tanuló vagy a szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata; 
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
 
A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók mellékelendő dokumentációja- KÜLÖN: 

1. A tanuló, illetve az a háztartás, amely családi pótlékban vagy szociális segélyben 
részesül, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolja a családi 
pótlékról vagy szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés fénymásolatát, 

 
2. A 2016/2017 tanév Vuk-díjasai a jelen hirdetés A/1 pontjában 

említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is, 
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3. A 2016/2017 tanév Generáció diákjai a jelen hirdetés A/1 pontjában említett 
dokumentáció mellett  csatolják az ezt bizonyító igazolást is, 

4. A 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok, a jelen hirdetés 
A/1 pontjábanban említett dokumentumok mellett mellékeljék a középiskolás 
bizonyítványuk fénymásolatát, továbbá hozzák magukkal bemutatásra az eljárást végző 
hivatali személynek az eredeti bizonyítványt 

5. Az általános - és középiskolás diákok, akik családi pótlékra jogosultak, a jelen 
hirdetés A/1 pontjában említett dokumentumok mellett csatolják a családi pótlék 
jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát. 

MEGJEGYZÉS: A tanuló csak egyik kategória alapján jogosult hozzájárulásra. 
 

B Azon Kishegyes községi lakhellyel rendelkező középiskolás tanulók kollégiumi elszállásolása 
költségeihez való hozzájárulás, akik háztartása családi pótlékban vagy szociális segélyben 
részesül;vagy Vuk-díjasok, és lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába járnak, és 
kollégiumi elszállásolásban részesülnek (kollégiumi elszállásolás költségeihez való 
hozzájárulás) 
 

A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei: 

1. a középiskola rendszeres tanulója; 
2. lakhelye Kishegyes község területén van; 
3. a háztartás, amelynek a tanuló is a tagja, szociális segélyben részesül, vagy a 

tanuló Vuk-diplomával rendelkezik; 
4. diákotthoni elszállásolásban részesül; 

Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás. 

B/1 Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS: 
 
1. A jogosultság elismeréséhez szükséges  kérelem - (letölthető Kishegyes község 

honlapjáról, vagy átvehető Kishegyes község ügyfélszolgálatnál); 
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres 
tanulója; 
3. A diákotthonnal kötött szerződés fénymásolata; 
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
5. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata; 
 
B/2 KÜLÖN dokumentáció, melyet egyes kategóriákhoz tartozó diákoknak kell 
mellékelni: 

1. A 2016/2017 tanév Vuk-díjasai az említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma 
fénymásolatát; 

2. A tanuló, ha háztartása családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, az említett 
dokumentáció mellett csatolja a családi pótlékról vagy szociális segélyről szóló 
érvényes, jogerős végzés fénymásolatát. 
 

C Azon Kishegyes község területén lakhellyel rendelkező középiskolás tanulók 
magánelszállásolási költségeihez való hozzájárulás, akik háztartása szociális segélyben 
részesül; vagy Vuk-díjasok, és lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába járnak, és 
magánelszállásolásban részesülnek (magánelszállásolás költségeihez való hozzájárulás); 
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A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei: 

1. a középiskola rendszeres tanulója; 
2. lakhelye Kishegyes község területén van; 
3. háztartása családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, vagy Vuk-
diplomás; 
4. magánelszállásolásban részesül; 
5. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
6. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata; 

Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás. 
 

C/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS: 
1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kérvény; 
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres 
tanulója; 
3. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
4. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata; 

C/2 KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓ, melyet egyes kategóriákhoz tartozó diákoknak kell 
mellékelni: 

  
1. A családi pótlékról vagy szociális segélyről szóló jogerős, érvényes végzés 
fénymásolata. 

2. A 2016/2017-os tanév Vuk-díjasai az említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-
diploma fénymásolatát; 

D Azon Kishegyes község területén lakhellyel rendelkező középiskolás tanulók 
magánelszállásolási vagy diákotthoni költségeihez való hozzájárulás, akik nem részesülnek 
szociális segélyben és nem is Vuk-díjasok, lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába 
járnak (elszállásolási költségekhez való hozzájárulás); 

A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei: 
1. a középiskola rendszeres tanulója; 
2. lakhelye Kishegyes község területén van; 
3. magánelszállásolásban vagy diákotthoni elszállásolásban részesül; 

 
Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció: 
 

1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kérelem; 
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres 
tanulója; 
3. A diákotthonnal kötött szerződés fénymásolata; 
4. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata; 
5. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata; 
 

II. 
 

Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános- és középiskolások számára az iskolaév 
folyamán történik (9 hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve. 
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III. 

A dokumentációt személyesen kell átadni Kishegyes község Községi közigazgatása részére 
(Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi irodákban) vagy postai úton elküldeni a következő 
címre: Kishegyes község Községi közigazgatása, Fő u. 32., 24321 Kishegyes; 

A kérelmeket 2017. augusztus 21-től 2017. szeptember 15-ig lehet átadni. 

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az illetékes osztály 
dönt, a teljes dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül. 

 
Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-44-2/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.18-án 

____________________ . ____________________ 
 
233. 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 
törvény 56. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016 szám) és Kishegyes község 
Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 8. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-
egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa  
2017. augusztus 18-án meghozza a következő 

 
VÉGZÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT 
VEZETŐHELYETTESÉNEK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉR ŐL 

 
I.  

Kishegyes község Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesi tisztségébe helyezzük 
a szabadkai Kovács Dobó Lea, állami szakvizsgával rendelkező okleveles jogászt. 

 
II. 
 

Kishegyes község Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesét legfeljebb 3 hónapos 
időszakra helyezzük tisztségbe, 2017.08.18-tól. 

 
III. 

 
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság-Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                           Marko Lazić, s. k. 
Szám: 06-44-3/2017-01                                                                           KT elnöke                
Kelt: 2017.08.18-án 

 
____________________ . ___________________ 
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231. 
Na osnovu člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 13/2008 – 

prečišćeni tekst i 07/2010) i člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš („Službeni list 
opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008) dana 18.08.2017. godine Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš  donosi 
sljedeći 

 
PRAVILNIK 

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

 
Član 1. 

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

Član 2. 
 

U članu 4. Pravilnika u stavu 1. umjesto riječi „obavještenja“ treba da stoji „javni oglas“. 
U stavu 2. istog člana umjesto riječi „obavještenje“ treba da stoji „javni oglas.“ 
 

Član 3. 
 

U članu 7. Pravilnika  dodaje se novi stav 2 koji glasi: „Opštinsko vijeće će svake godine prije 
raspisivanja javnog oglasa, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu opštine, preispitati iznose 
utvrđene u tabeli člana 8. ovog Pravilnika.“ 

 
Član 4. 

 
Član 8. Pravilnika se mjenja i glasi: 
„Odjeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene djelatnosti i skupštinske poslove izdaje 

rješenje o priznatom ili odbijenom  pravu na participaciju putnih i drugih troškova prema sljedećoj tabeli: 
 

Relacija putovanja Novčani mjesečni  iznos za prevoz učenika u 
din. 

Mali Iđoš-Bačka Topola-Mali Iđoš 5.200 
Mali Iđoš- Subotica -Mali Iđoš 10.000 
Mali Iđoš-Vrbas-Mali Iđoš 6.000 
Mali Iđoš-Srbobran-Mali iđoš 6.000 
Lovćenac-Bačka Topola-Lovćenac 5.300 
Lovćenac-Kula-Lovćenac 8.200 
Lovćenac-Novi Sad-Lovćenac 10.000 
Lovćenac-Srbobran-Lovćenac 5.000 
Lovćenac-Subotica-Lovćenac 10.000 
Lovćenac-Vrbas-Lovćenac 5.000 
Feketić-Bačka Topola-Feketić 5.500 
Feketić-Kula-Feketić 8.200 
Feketić-Novi Sad-Feketić 10.000 
Feketić-Srbobran- Feketić 5.000 
Feketić-Subotica- Feketić 10.000 
Feketić-Vrbas- Feketić 5.000 
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Nadležno Odjeljenje  će izdati Rješenja  o priznavanju prava na participacuju putnih troškova 

nakon dostave mjesečne pretplatne karte na uvid. 
Žalbe učenika rješava Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš kao drugostepeni organ. 
Učenici koji su ostvarili pravo na participacuju putnih i drugih troškova iz ovog Pravilnika, 

dužni su da nakon završetka I. polugodišta školske godine dostave nadležnom Odjeljenju overenu 
fotokopiju Đačke knjižice a krajem školske godine overenu fotokopiju svedočanstva u roku od 8 
dana od dana dobijanja istih. 

Na osnovu dostavljenih dokumenata iz stava 3. ovog člana nastavlja se ili se do kraja 
školske godine obustavlja participacija.“  
 

Član 5. 
 

U članu 9. stava 2. u tačci 3) Pravilnika  dodaje se: „odnosno fotokopiju Vukove diplome.“ 
 

Član 6. 
 

U članu 10. stav 1. mjenja se i glasi: 
„Učenicima, koji su korisnici prava na materijalno obezbeđenje porodice ili novčane 

socijalne pomoći i vukovcima koji pohađaju srednju školu u mjestu koje od mjesta prebivališta 
učenika udaljeno više od 30 km koji nisu ostvarili pravo na domski smještaj i korisnici su 
privatnog smještaja imaju pravo na participaciju troškova privatnog smještaja u mjesečnom  iznosu 
od 5.000,00 dinara.“ 

Učenici, koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi završili sa prosijekom iznad 
4,50  a koji pohađaju srednju školu u mjestu  koje od mjesta prebivališta učenika udaljeno više od 
30 km i korisnici su privatnog smještaja, imaju pravo na participaciju troškova privatnog  smještaja 
u mjesečnom  iznosu od 2.000,00 dinara. 

Učenici srednjih škola koji su korisnici prava na dječiji dodatak a koji pohađaju srednju 
školu u mjestu  koje od mjesta prebivališta učenika udaljeno više od 30 km i korisnici su privatnog 
smještaja, imaju pravo na participaciju troškova privatnog  smještaja u mjesečnom  iznosu od 
2.500,00 dinara.“  
 

Član 7. 
 
U članu11. stav 1. mjenja se i glasi: 
 „Učenicima koji nisu korisnici prava na materijalno obezbeđenje porodice ili novčane 

socijalne pomoći niti su vukovci i učenicima koji nisu prethodnu školsku godinu u srednjoj školi 
završili sa prosijekom iznad 4,50 i koji nisu korisnici prava na dječiji dodatak a koji pohađaju 
srednju školu u mjestu  koje od mjesta prebivališta učenika udaljeno više od 30 km i korisnici su 
domskog ili privatnog smještaja, imaju pravo na participaciju troškova domskog ili privatnog 
smještaja u mjesečnom  iznosu od 1.000,00 dinara.“  
 

Član 8. 
 

Član 12. Pravilnika se briše.  
Novi član 12. Pravilnika glasi: „Učeniku, odnosno domaćinstvu koji je korisnik prava na 

materijalno obezbeđenje ili novčane socijalne pomoći priznato pravo na participacuju  u 
troškovima iz ovog Pravilnika isplaćuje se preko Centra za socijalni rad.“  

 
Član 9. 
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Posle člana 12. Pravilnika dodaje se novi član 13. koji glasi: 
 „Ukoliko učenik prekine školovanje ili promjeni školu odnosno mjesto školovanja dužan 

je o istom da obavjesti nadležno Odjeljenje Opštinske uprave u roku od 15 dana od dana nastale 
promjene. 

 
      Član 10. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine 
Mali Iđoš.“ 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                    Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Broj: 06-44-1/2017-01                                                                                      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 18.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 

____________________ . ____________________ 
 
232. 

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim 
troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola (Službeni List opštine Mali Iđoš br. 
24/2016 – prečišćen tekst i 24/2017) Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 18.08.2017. godine 
raspisuje  
 

JAVNI OGLAS 
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih 

i srednjih škola u 2017/2018. godini 
 
I 

Opština Mali Iđoš vrši participaciju u sljedećim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih 
škola sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mali Iđoš:  

B. Participacija u putnim troškovima učenika osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem 
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji putuju svaki dan (participacija u troškovima mjesečne  
karte).  
 
Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 

Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u putnim 
troškovima. 

A/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev- OPŠTA:  

1. Zahtev za priznavanje prava – (preuzima se  sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u 
Uslužnom centru);   
 2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole ili osnovne škole;   
3. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 



Broj 24.  Službeni list opštine Mali Iđoš               Godina 2017.                        Strana 17. 

 

4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
A/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 
 
1. Učenik, odnosno domaćinstvo koji je korisnik prava na materijalno obezbeđenje 
porodice ili novčane socijalne pomoći pored  dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa 
dostavlja fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja  o priznatom pravu na materijalno 
obezbeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći.  
 
2. Vukovci osnovnih škola u 2016/2017. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog 
oglasa,  prilažu i fotokopiju Vukove diplome 
3. Đaci generacije osnovnih škola u 2016/2017. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 
ovog oglasa,  prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije 
4. Učenici srednjih škola sa prosijekom iznad 4,50 pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog 
oglasa, prilažu fotokopiju svedočanstva iz srednje škole, a original da se podnose na uvid 
službenom licu koji vodi postupak 
5. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su korisnici prava na dječiji dodatak, pored 
dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog  i važećeg 
Rješenja  o priznavanju prava na dječiji dodatak 
 

 NAPOMENA: Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu. 
 

B Participacija u troškovima domskog smještaja učenika srednjih škola sa prebivalištem 
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  su korisnici prava na socijalnu pomoć i vukovaca, ako je 
sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta prebivališta učenika (participacija u 
troškovima domskog smještaja);  

 
Uslovi za priznavanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je domaćinstvo čiji je član učenik korisnik novčane socijalne pomoći ili materijalnog 
obezbeđenja ili učenik je dobitnik Vukove diplome;  
4. da je korisnik domskog smještaja;  

Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u troškovima 
domskog smještaja. 

B/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev- OPŠTA:  
 

1. Zahtev za priznavanje prava (preuzima se  sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u 
Uslužnom centru);   

2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
3. Fotokopija Ugovora sa Domom učenika; 
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
5. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 
 
B/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 
 
3. Vukovci osnovnih škola u 2016/2017. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i 

fotokopiju Vukove diplome;  
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4. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja  o priznatom pravu na materijalno 
obezbeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći. 
 

 
 

V Participacija u troškovima privatnog smještaja učenika srednjih škola sa prebivalištem 
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  su korisnici prava na socijalnu pomoć i vukovaca, ako je 
sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta prebivališta učenika (participacija u 
troškovima privatnog smještaja);  

 
Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je domaćinstvo čiji je član učenik korisnik novčane socijalne pomoći ili materijalnog 
obezbeđenja ili je učenik dobitnik Vukove diplome;  
4. da je korisnik privatnog smještaja;   
5. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
6. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 
 

Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u troškovima 
domskog smještaja. 

V/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev- OPŠTA:  
 

1. Zahtev za priznavanje prava; 
2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
3. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja; 
4. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 

 
V/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 

 
1. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja  o priznatom pravu na materijalno 

obezbeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći. 
2. Vukovci osnovnih škola u 2016/2017. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i 

fotokopiju Vukove diplome;  
 

G Participacija u troškovima privatnog ili domskog smještaja učenika srednjih škola sa 
prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  nisu korisnici prava na novčanu socijalnu 
pomoć i nisu vukovci, ako je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta 
prebivališta učenika (participacija u troškovima smještaja);  
  

Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je korisnik privatnog ili domskog smještaja;  
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Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u troškovima 
domskog i privatnog smještaja. 

  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev:  
 

1. Zahtev za priznavanje prava; 
2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
3. Ugovor sa Domom učenika; 
4. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 
5. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja; 

 
II 
 

Participacija navedenih troškova iz člana 2. stav 2. Pravilnika, učenicima srednjih i 
osnovnih škola vrši se tokom školske godine (9 mjeseci), osim za vrijeme ljetnjeg i zimskog 
raspusta. 

 
III 

 
  Dokumentacija se predaje lično ili preko pošte Opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš (U 
Lovćencu i Feketiću može se predati i u mjesnim kancelarijama).  Adresa: Opština Mali Iđoš, 
24321 Mali Iđoš, Glavna br. 32;  
 
 Zahtevi se predaju počev od 21. 08. 2017. godine do 15.09.2017.godine 
 
 O priznanju prava i visini učešća u troškovima odlučuje nadležno Odjeljenje rješenjem u 
roku od 15 dana od prijema cjelokupne dokumentacije.  
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                  Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće 
Br.: 06-44-2/2017-01                                                                                      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 18.08.2017. godine  
Mali I đoš    
 

____________________ . ____________________ 
 

 
233. 

Na osnovu člana 56. stav 2.  Zakona o  zaposlenima u autonomnim pokrajinama i 
jedinicama lokalne sakouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 21/2016) i člana člana 
60. stav 1. tačka 8. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2008 – 
prečišćen tekst i 7/2010) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sednici dana 18.08.2017. godine 
donosi sledeće 
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R J E Š E NJ E 
O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA NA ČELNIKA OPŠTINSKE 

UPRAVE OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
 

 
 
I 

 Za vršioca dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš postavlja se 
Lea Kovač Dobo, diplomirani pravnik sa položenim  državnim stručnim ispitom iz Subotice. 
 

II 
 

Vršioc dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš se postavlja 
najduže na 3 mjeseca počev od 18.08.2017. godine. 

 
III 

 
Ovo rješenje objaviti u „ Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš                                    Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Broj: 06-44-3/2017-01                                                                                      Marko Lazić, s.r. 
Dana: 18.08.2017. godine  
Mali I đoš     
 
 

____________________ . ____________________ 
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