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241. 

 
На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, 

бр. 07/2019),  Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана  18.11.2019.   
године доноси  

 
ОДЛУКА 

О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 
ЗА ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописују се санитарно-технички услови за испуштање отпадних вода у 
систем јавнеканализације, ради заштите система јавне канализације и постројења за 
пречишћавање отпадних вода од механичког, биолошког, хемијског и инфективног штетног 
дејства и штетног дејства запаљивих, експлозивних и радиоактивних материја. 
 

Члан 2. 
 
Под системом јавне канализације, подразумевају се објекти и уређаји за прикупљање, 
одвођење и пречишћавање отпадних вода (канализациона мрежа, шахтови, црпне станице, 
пречистач отпадних вода). 
 
Одвођење отпадних вода врши се прикључком на канализациону мрежу или путем 
септичких јама. 
Сваки објекат се мора прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена. 
 

Члан 3. 
 
Отпадним и другим водама у смислу ове Одлуке сматрају се: 
 

- комуналне отпадне воде (употребљене воде из домаћинства), 
- технолошке отпадне воде (отпадне воде из процеса рада), 
- атмосферске отпадне воде. 

 
Отпадне воде, у смислу ове Одлуке, чине комуналне и технолошке отпадне воде. 
Сакупљање и одвођење атмосферских вода, није предмет ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 
Корисницима система јавне канализације, у смислу ове Одлуке, сматрају се физичка и 
правна лица чији су објекти спојени на канализациону мрежу. 

 

Члан 5. 
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Сакупљање и одвођење отпадних вода путем изграђеног система јавне канализације на 
територијиопштине Мали Иђош, поверава се Јавном предузећу ЈП “Комунал“ Мали Иђош . 
 

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
Члан 6. 

 
Отпадне воде које не задовољавају наведене услове, пре испуштања у систем јавне 
канализације, потребно је подвргнути претходном пречишћавању, односно њихов садржај 
штетних и опасних материја треба смањити прилагођеним примарним пречишћавањем или 
путем других техничко технолошких мера. 
 

Члан 7. 
 
У систем јавне канализације могу се испуштати воде којеиспуњавају услове утврђене овом 
Одлуком. 
 
У систем јавне канализације могу се испуштати отпадне воде које одговарају следећим 
општим условима, да:  
 

- Не делују штетно на објекте канализације и на процес пречишћавања на централном 
постројењу,  

- Не садрже штетне и опасне материје за водопријемник, као и оне које се неефикасно 
уклањају током пречишћавања на централном постројењу,  

- Не садрже материје које шире неугодан мирис у околини система јавне канализације 
и  

- Не садрже материје које отежавају обраду муља као и његово одлагање без штетног и 
опасног дејства на околину.  

 
У систем јавне канализације не могу се испуштати:  
 

- Употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних површина,  
- Атмосферске воде, 
- Расхладне воде и 
- Комуналне и технолошке отпадне воде које не задовољавају услове из ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

 
Ради заштите јавне канализације забрањено је: 
 

- Испуштање отпадних вода из угоститељских или сличних објеката у којима се 
припрема више од 200 топлих оброка на дан, уколико нису претходно третиране у 
односу на садржај масноће, 

- Испуштање садржаја из септичких јама, 
- Испуштати отпадне и друге воде и материје којима се угрожава предвиђени 

хидраулички режим тока одвођења отпадних и других вода, водонепропусност 
канализационе мреже, рад машинске и управљачке опреме јавне канализације, 
протицање или пречишћавање отпадних вода, третман муља или које могу оштетити 
канализациону мрежу, 
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- Испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад 
граничне вредности емисије дате у табели 1 ове Одлуке, 

- Испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које 
неповољно утичу на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а нису 
претходно пречишћене до нивоа граничне вредности емисије дате у табели 1 ове 
одлуке, 

- Испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве 
материје, 

- Испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно утичу на 
раднике које врше одржавање објеката јавне канализације, 

- Испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних 
вода из локалних и интерних система канализације изнад граничне вредности емисије 
дате у табели 1 ове Одлуке, 

- Испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних 
вода из локалних система канализације испод граничне вредности емисије дате у 
табели 1 ове Одлуке, осим на локацији дефинисане од стране овлашћеног предузећа, 

- Померање и уклањање сливничке решетке, као и шахт поклопца. 
 

Члан 9. 
 
У циљу смањења механичког штетног дејства, у јавну канализацију се не могу испуштати: 
 

- Било какве чврсте материје: песак, земља, камен, дрво, метал, стакло, пластичне 
материје, перје, катран, изнутрице или друге сличне чврсте материје, или материја 
већег вискозитета, отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, 
као И муљ из таложника локалних канализационих система, односно муљ који настаје 
при пречишћавањуотпадних и других вода, цементни и кречни муљ, остаци бетона и 
азбестног отпада, остали грађевински шут, материје које настају чишћењем и 
одржавањем асфалтних база и др, 

- Отпадне материје које својим абразивним дејством оштећују зидове канала. 
 

Члан 10. 
 
У циљу елиминације штетног дејства експлозивних и других материја, у јавну канализацију 
забрањено је испуштање: 
 

- Запаљивих и експлозивних материја, као што су лаки и тешки деривати нафте, разна 
машинска 
трансформаторска уља, мазут, терпентинска уља, као и остале чврсте, течне или 
гасовите материје које су запаљиве или чије паре могу заједно са ваздухом у 
атмосфери канала створити експлозивну смешу (бензин, етар, бензол, калцијум-
карбид и други органски састојци), 

- Гасова штетног дејства, као што су: водониксулфид, сумпордиоксид, азотови оксиди, 
цијановодоник, хлор, амонијак и слично. 

 
Члан 11. 

 
У јавну канализацију није дозвољено испуштање отпадних водакоје имају вредности веће од 
вредности отпадних вода из домаћинства: 
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Табела 1. Граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих 
материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију 

Редни 
број  

Параметар  
Јединица 

мере  
Гранична вредност емисије  

1.  пХ    6,5-9,5  

2.  Хемијска потрошња кисеоника 
(ХПК)  

мг/л  1000(ВИИ) 

3.  Биохемијска потрошња кисеоника 
(БПК5)  

мг/л  500(ВИИ) 

4.  Укупни неоргански азот (НХ4-Н, 
НО3-Н, НО2-Н)  

мг/л  120  

5.  Укупни азот  мг/л  150  

6.  Амонијак, изражен преко азота 
(НХ4-Н)  

мг/л  100(И) 

7.  Таложне материје након 10 мин  мг/л  150(ИИ) 

8.  Укупан фосфор  мг/л  20  

9.  Екстракт органским растварачима 
(уља, масноће)  

мг/л  50(ИИИ) 

10.  Минерална уља (ИВ) мг/л  30  

11.  Феноли (фенолни индекс)  мг/л  50  

12.  Катран  мг/л  5  

13.  Укупно гвожђе  мг/л  200  

14.  Укупни манган  мг/л  5  

15.  Сулфиди  мг/л  5  

16.  Сулфати  мг/л  400(ИX) 

17.  Активни хлор  мг/л  30  

18.  Укупне соли  мг/л  5000(ВИИИ) (X) 

19.  Флуориди  мг/л  50  

20.  Укупни арсен(ВИ) мг/л  0,2  

21.  Укупни баријум  мг/л  0,5  

22.  Цијаниди (лако испарљиви)  мг/л  0,1  

23.  Укупни цијаниди  мг/л  1  

24.  Укупно сребро  мг/л  0,2  

25.  Укупна жива(ВИ) мг/л  0,05  

26.  Укупни цинк(ВИ) мг/л  2  

27.  Укупни кадмијум(ВИ) мг/л  0,1  

28.  Укупни кобалт  мг/л  1  

29.  Хром ВИ(ВИ) мг/л  0,5  

30.  Укупни хром(ВИ) мг/л  1  

31.  Укупно олово  мг/л  0,2  

32  Укупни калај  мг/л  2  
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33.  Укупни бакар(ВИ) мг/л  2  

34.  Укупни никал(ВИ) мг/л  1  

35.  Укупни молибден  мг/л  0,5  

36.  БТЕX (безен, толуен, тиобензен, 
ксилен)  

 (В) 0,1  

37.  Органски растварачи   (В) 0,1  

38.  Азбест  мг/л  30  

39.  Токсичност  
  Однос разблажења ЛЦ50% 

(токсиколошки тест са рибама 
или дафнијама)  

40.  Температура  °Ц  40 

41. Детерџенти (ањонактивни и 
нејонски)  

мг/л 10 

42. Органофосфорни пестициди   мг/л 0,1 

43. Органохлорни пестициди   мг/л 0,05 

44. Радиоактивност: 
алфа-зрачење  
бета- зрачење  

 

Бq/л 

Бq/л 

 

од 0,1 

до 1‚0 

(И) Одређује се за 24-часовни средње композитни узорак. 
(ИИ) Само у том случају се одређује, ако је запремина таложних материја, након 10 мин 
таложења већа од 5x10-3 м3/м3. 
(ИИИ) У случају дневног протока од 100 м3/д, за материје биљног и животињског порекла 
гранична вредност је трострука, а изнад тога двострука.  
(ИВ) Изнад 10 м3/д. 
(В) Гранична вредност је изражена у 10-3 м3/м3. 
(ВИ) У случају коришћења остатка од пречишћавања отпадних вода насталог на централном 
постројењу граничне вредности се могу заоштрити или ако се утврди да долази до сметње на 
централоном пречистачу услед великог броја прикључених индустрија за сваки случај 
потребно је преиспитати дате вредности. 
(ВИИ) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир техничке, технолошке и 
економске факторе који утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и 
индустријских отпадних вода на градском постројењу за пречишћавање отпадних вода, као и 
продор подземних вода у канализацију услед чега концентрација органских материја у 
дотоку на постројење може бити ниска. 
(ВИИИ) Ове вредности могу бити преиспитане узимајући у обзир технолошке факторе који 
утичу на избор заједничког пречишћавања комуналних и индустријских отпадних вода на 
градском постројењу за пречишћавање отпадних вода. 
(ИX) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност за сулфате износи 200 мг/л. 
(X) У случају када су одводне цеви бетонске, гранична вредност емисије за хлориде износи 
1000 мг/л.  

Члан 12. 
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У циљу заштите јавне канализације и пријемника од штетног дејства инфективних вода, 
здравствене,ветеринарске и друге институције у чијим се отпадним водама могу очекивати 
патогенимикроорганизми, узрочници инфективних обољења, дужне су да своје отпадне воде 
дезинфикују и претходним пречишћавањем обезбеде квалитет прописан овом Одлуком. 
 

Члан 13. 
 
Карактеристике отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију, утврђиваће се на 
местуиспуштања. 
 

Члан 14. 
 
Корисник канализације за кога се утврди да квалитет отпадне воде коју испушта у јавну 
канализацију не задовољава услове који су прописаниовом Одлуком, биће искључен из 
система И обавезан је да своје отпадне воде пречисти до прописаног квалитета, након чега 
поново стиче услов за прикључење. Доказ је извештај о квалитету отпадне воде издат од 
стране акредитоване лабораторије. Све трошкове искључења И поновног укључења, сноси 
корисник. 

 
III КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 
Члан 15. 

 
Под испитивањем квалитета отпадних вода подразумева се: узимање узорака, мерење 
протока, анализирање узорака према важећим стандардним методама и састављање 
извештаја.  
 

Члан 16. 
 
Контролу квалитета отпадних вода на месту испуштања, а пре мешања са отпадним водама у 
јавној канализацији, као и контролу и функционалност интерног уређаја за пречишћавање, 
врши предузеће, друго правно лице, предузетник односно физичко лице (корисник) о свом 
трошку, а преко предузећа и других правних лица која су овлашћена за вршење ових 
испитивања.  
 
Контрола квалитета врши се по прописима и начину о минималном броју испитивања 
квалитета отпадних вода као и других ближих прописа о начину и поступку испитивања 
квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама.  
 

Члан 17. 
 
Контрола квалитета на месту испуштања може се вршити и ванредно по захтеву ЈП 
“Комунал” Мали Иђош које управља и одржава јавну канализацију ради провере степена 
загађености воде, а трошкове анализе сноси корисник од кога потиче загађење ако анализа 
покаже да вода садржи материје изнад прописаних граница.  
 

Члан 18. 
 
ЈП „Комунал” Мали Иђош које управља и одржава јавну канализацију дужно је да обезбеди 
контролу квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент путем сопствене овлашћене 
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лабораторије, преко предузећа и других правних лица која су овлашћена за вршење ових 
испитивања.  
 

Члан 19. 
 
Корисник анализу добијену контролом квалитета отпадних вода на месту испуштања у јавну 
канализацију обавезно доставља ЈП“Комунал“ Мали Иђош које управља и одржава јавну 
канализацију, а у случају прекорачења прописаних вредности и одељењу општинске управе 
општине Мали Иђош, надлежном за послове заштите животне средине .  
 

Члан 20. 
 
Корисник је дужан да обавести надлежно ЈП „Комунал“ Мали Иђош и Одељење надлежно за 
послове заштите животне средине о свакој промени у својој производњи и технологији која 
доводи до битних измена квантитета и квалитета отпадних вода.  
 
Корисник је дужан да обавести ЈП“Комунал“ Мали Иђош о сваком застоју и квару на уређају 
за примарно пречишћавање, а које може довести до поремећаја у систему јавне канализације. 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај Предузеће или 
друго правно лице, ако поступи супротно одредбама ове Одлуке.  
 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара.  
 

Члан 22. 
 
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај предузетник, 
ако поступи супротно одредбама ове Одлуке.  
 

Члан 23. 
 
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице 
ако поступи супротно одредбама ове Одлуке. 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 24. 

 
Надзор над применом и спровођењем ове Одлуке врши општински орган управе, надлежан 
за комуналне и послове заштите животне средине и Одељење Комуналне полиције.. 

 
Члан 25. 

 
Корисник канализације је дужан да обезбеди испуштање отпадних вода под условима 
прописанимовом Одлуком, у року од три године од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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Члан 26. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Мали Иђош”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-1/2019-02    Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 
242. 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 15. и члана 32 став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), члана 17, 
члана 18 и члана 19 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011,32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016-одлука 
УС), члана 26. став 1. тачка 3, члана 27. став 10 и члана 61. Закона о јавној својини („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-др.закон,108/2016 и 113/2017) и члана 
40. став 1. тачка 72. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ 
број 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној 18. новембра 2019. 
године донела је  

 
О Д Л У К У 

о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини Општине Мали 
Иђош, без накнаде на Дом здравља ,,Др Мартон Шандор“ Мали Иђош (ПИБ: 

101435552, матични број: 08051224) 
 

Члан 1. 
 

 Преноси се право јавне својине на покретним стварима у јавној својини општине 
Мали Иђош без накнаде на Дом здравља ,,Др Мартон Шандор“ Мали Иђош  и то:  

А) три комада Електричних бицикала за унапређење патронажне службе Општине 
Мали Иђош: 

1. Бицикл ,,E-bike Folding TN6-XV 250w“ – серијски бр. производа ROC1701EO67; 
2. Бицикл ,,E-bike Folding TN6-XV 250w“ – серијски бр. производа ROC1701EO68; 
3. Бицикл ,,E-bike Folding TN6-XV 250w“ – серијски бр. производа ROC1701EO64; 
Укупне вредности 198.028,80 динара (165.024,00 динара са пдв 20% још 33.004,80 

динара); 
           Б) три комада покретне дигиталне ваге за мерење беба: 
           1.  ,,CHICCO“ вага за мерење беба 3120006-серијски број: 211784; 
           2.  ,,CHICCO“ вага за мерење беба 3120006-серијски број: 211872; 
           3.  ,,CHICCO“ вага за мерење беба 3120006-серијски број: 211871; 
          Укупне вредности 31.500,00 динара (26.250,00 са пдв 20% још 5.250,00 динара). 
 
                                                              Члан 2. 
 
 О преносу права јавне својине на покретним стварима из члана 1. ове Одлуке 
закључиће се уговор. 
 За закључење уговора из става 1. овог члана овлашћује се Председник општине Мали 
Иђош Марко Лазић.  
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Члан 3. 

 
 По закључењу уговора из члана 2. ове Одлуке општина Мали Иђош ће из своје 
књиговодствене евиденције искњижити покретне ствари у јавној својини из члана 1. ове 
Одлуке и предати Дому здравља ,,Др Мартон Шандор“ Мали Иђош фактуру-отпремницу Т-
3910 издату од CAPRIOLO DOO BAČKA TOPOLA од 28.10.2019. г. и Наруџбеницу 
Општине Мали Иђош бр. 404-43-1/2019-01 у вези набавке предметних вага за мерење беба, а 
ради укњижбе у сопствену књиговодствену евиденцију. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу 
општине Мали Иђош. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ         Председник Скупштине општине 
Број: 06-57-2/2019-02                                                                                                       
Дана: 18.11.2019. године  
М а л и  И ђ о ш                                                                  Сиђи Иштван, с.р. 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
243. 
 
 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“ број 07/2019) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана 
18.11.2019. године доноси следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Извештај о извршењу буџета општине Мали Иђош за период 
јануар -  септембар 2019. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-3/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

 ____________________ . ____________________ 
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244. 
 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“ број 07/2019) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана 
18.11.2019. године доноси следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама уговора о оснивању „Регионална депонија“ 
доо Суботица од дана 29.10.2019. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-4/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 

____________________ . ____________________ 
 

 
245. 
 
 
          На основу члана 20. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 07/2019) 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 18.11.2019.године доноси следеће  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Разрешавају се председник и чланови Управнoг одбора Дома здравља „Др Мартон 
Шандор“ Мали Иђош и то: 

  
1.  Др Ендре Коша  
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2.  Др Лила Чаки 
3.  Зоран Мартиновић 
4.  Др Олга Перовић 
5. Гуљаш Серенче Ержебет  
  

Члан 2. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-5/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
246. 
 
 
          На основу члана 20. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 07/2019) 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 18.11.2019. године доноси следеће  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Именују се председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др Мартон 
Шандор“ Мали Иђош и то: 

  
- из реда оснивача: 
 

1. Др Ендре Коша - за председника 
2. Др Беата Коша -  за члана 
3. Зоран Пустахија  - за члана 

 
- из реда запослених: 

4. Др Надежда Варга – за члана 
5. Виктор Орсаг – за члана 

 
Члан 2. 



Број 28.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2019.                            Страна 13. 

 

 
 Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године. 
 

Члан 3. 
 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-6/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
247. 
 
 
           
 
          На основу члана 22. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 07/2019) 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 18.11.2019. године доноси следеће  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

   
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др Мартон 

Шандор“ Мали Иђош и то: 
 
1. Ласло Чордаш 
2. Др Миланка Медић 
3. Др Вера Новаковић       

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



Страна 14.               Година 2019.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 28. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-7/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
248. 
      
          На основу члана 22. Закона о јавним службама (,,Сл.гласник РС,,бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ бр. 07/2019)  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 18.11.2019. године доноси следеће  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

   
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др Мартон 

Шандор“ Мали Иђош и то: 
 
- из реда оснивача: 
 

1. Ласло Чордаш - за председника 
2. Др Миланка Медић  - за члана 

 
- из реда запослених: 
 

3. Др Вера Новаковић - за члана 
 
       

Члан 2. 
 

 Чланови Надзорног  одбора именују се на период од 4 године. 
 

      Члан 3. 
 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-8/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
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Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 

____________________ . ____________________ 
 

 
249. 
 
На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ , 
бр. 07/2019) и члана 9. став 2. и 3. Правилника о условима, критеријумима и мерилима за 
избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за 
општину Мали Иђош („ Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2018 ), Скупштина 
општине Мали Иђош, на седници одржаној дана 18.11.2019. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу председника Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) за општину Мали Иђош 
 

Члан 1. 
Разрешава се председник Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана 
(ЛАП) за општину Мали Иђош: 

1. Драган Божовић 

Члан 2. 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-57-9/2019-02                                                        Председник Скупштине општине 
Дана: 18.11.2019. године                                                                     Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 
 

____________________ . ____________________ 
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16.oldal                2019.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   28. szám 

 

241. 
 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 
sz.) alapján, a kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén 
meghozza a következő 

 
HATÁROZATOT 

A SZENNYVÍZ NYILVÁNOS SZENNYVÍZCSATORNÁBA VALÓ KIEN GEDÉSÉNEK 
SZANITÁRIS-TECHNIKAI FELTÉTELEIR ŐL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz 

A jelen határozat előírja a szennyvíz nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerbe való kiengedésének 
szanitáris-technikai feltételeit, a nyilvános szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító 
berendezés mechanikai, kémiai és fertőzésre hajlamos káros hatások és a gyúlékony, robbanékony 
és radioaktív anyagok káros hatásai elleni védelem érdekében. 
 

2. szakasz 

Nyilvános szennyvízcsatorna-rendszer alatt a szennyvíz összegyűjtésére, elvezetésére és 
tisztítására szolgáló létesítményeket és műszaki berendezéseket értjük (csatornahálózat, 
szennyvízaknák, szivattyútelepek, szennyvíztisztító). 
 
A szennyvízelvezetés a csatornahálózathoz való csatlakoztatással, vagy emésztőgödrökön 
keresztül. 
Minden létesítményt csatlakoztatni kell a csatornahálózathoz, amennyiben az kiépített. 
 

3. szakasz 

Szennyvíz és egyéb víz alatt, a jelen határozat értelmében, a következőket értjük: 
- kommunális szennyvíz (háztartásban használatos víz), 
- technológiai víz (munkafolyamatból eredő szennyvíz), 
- esővíz. 

 
A szennyvizet, a jelen határozat értelmében, a kommunális és technológiai szennyvíz alkotja. 
Az esővíz gyűjtése és elvezetése nem tárgya a jelen határozatnak. 
 

4. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatorna-rendszer felhasználói alatt, a jelen határozat értelmében, azokat a 
természetes és jogi személyeket értjük, akik létesítményei a csatornahálózatra kötöttek. 
 

5. szakasz 

A szennyvíz Kishegyes község területén kiépített nyilvános szennyvízcsatorna-rendszeren 
keresztül történő összegyűjtése és elvezetése a Komunal Közvállalat Kishegyes feladata. 
 

II.  VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
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6. szakasz 

 
A szennyvizet, amely nem tesz eleget az említett feltételeknek, a nyilvános szennyvízcsatorna-
rendszerbe való kiengedés előtt meg kell tisztítani, illetve a benne lévő káros és veszélyes 
anyagokat csökkenteni kell, elsődleges tisztítás vagy egyéb technikai-technológiai intézkedés 
útján. 

7. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerbe azt a vizet lehet engedni, amely eleget tesz a jelen 
határozattal meghatározott feltételeknek. 
A nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerbe azt a vizet lehet engedni, amely eleget tesz a következő 
feltételeknek: 

- Nincs káros hatással a szennyvízcstorna létesítéményeire és a központi berendezésen 
történő tisztítási folyamatra, 

- Nem tartalmaz a vízfogadóra káros és veszélyes anyagokat, és olyan anyagokat, amelyek 
nem távoznak el hatékonyan a központi berendezésen történő tisztítás során, 

- Nem tartalmaz olyan anyagot, amely kellemetlen illatot áraszt a nyilvános 
szennyvízcsatorna-rendszer környezetében és 

- Nem tartalmaz olyan anyagot, amely megnehezíti a szennyvíziszap feldolgozását, valamint 
lerakását, annak környezetre történő káros és veszélyes kihatás nélkül. 

 
A nyilvános szennyvízcsatorna-rendszerbe nem engedhető: 

- Az utcák és egyéb közterület mosására és locsolására használt víz, 
- Esővíz, 
- Hűtővíz és  
- Kommunális és technológiai szennyvíz, amely nem tesz eleget a jelen határozatban említett 

feltételeknek.  
 

8. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatorna védelme érdekében tilos: 
- Olyan vendéglátóipari vagy hasonló létesítményből származó szennyvíz kiengedése, 

amelyben naponta több mint 200 meleg ételt készítenek, amennyiben előzőleg nem dolgozták fel 
őket a zsírtartalomra vonatkozóan, 

-Az emésztőgödör tartalmának kiengedése, 
-Szennyvíz és egyéb víz és anyag kiengedése, amely veszélyezteti a szennyvíz és egyéb víz 

elvezetésére előlátott hidraulikus rendszert, a csatornahálózat vízhatlanságát, a nyilvános 
szennyvízcsatorna gépi és kezelői működését, a szennyvíz folyását vagy tisztítását, a 
szennyvíziszap kezelését, vagy amely kárt okozhat a csatornahálózaton, 

-Olyan szennyvíz és egyéb víz kiengedése, amely a jelen határozat 1. táblázatában 
megadott határérték feletti veszélyes vagy káros anyagokat tartalmaz, 

-Agresszív anyag (savak és bázisok) és egyéb káros anyag kiengedése, amely 
kedvezőtlenül hat a nyilvános szennyvízcsatorna létesítményeinek kiépítéséhez használt 
anyagokra, és előzőleg nem lettek megtisztítva a jelen határozat 1. táblázatában megadott 
határértékig, 

-Olyan szennyvíz és egyéb víz kingedése, amely károsan hat a nyilvános szennyvízcsatorna 
létesítményeinek karbantartását végző munkásokra, 
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- Összegyűjtött szennyvíz és helyi és belső szennyvízcsatorna-rendszerből származó 
szennyvíz tisztítási folyamata során fennmaradt maradvány kiengedése, amely értéke a jelen 
határozat 1. táblázatában megadott határérték felett van, 

- Összegyűjtött szennyvíz és helyi szennyvízcsatorna-rendszerből származó szennyvíz 
tisztítási folyamata során fennmaradt maradvány kiengedése, amely értéke a jelen határozat 1. 
táblázatában megadott határérték felett van, kivéve a felhatalmazott vállalat részéről meghatározott 
helyen, 

-Lefolyórácsok, valamint az aknafedők elmozdítása és eltávolítása. 
 

9. szakasz 
 

 A mechanikai káros hatások csökkentése érdekében, a nyilvános szennyvízcsatornába nem 
engedhetők a következők: 

- Bármilyen szilárd anyag: homok, föld, kő, fa, fém, üveg, műanyag, toll, kátrány, belsőségek 
vagy 

egyéb hasonló anyag, vagy folyással szemben ellenáló anyag, használt olaj és kenőolaj és 
használt étolaj, vegyszerek és festékek, valamint a helyi szennyvízcsatorna-rendszer 
ülepítőjéből származó szennyvíziszap, illetve a szennyvíz egy egyéb víz tisztítása során 
keletkezett szennyvíziszap, beton- és azbesztmaradvány, egyéb építési törmelék, aszfalt 
mosása és karbantartása során keletkezett anyag és egyéb, 
-Hulladékanyagok, amelyek koptató hatásukkal károsítják a csatorna falait.   

 
10. szakasz 

 A robbanékony és egyéb anyag káros hatásának kiküszöbölése érdekében, a nyilvános 
szennyvízcsatornába tilos a következő anyagok kiengedése: 

- gyúlékony és robbanékony anyagok, mint pl. könnyű és nehéz kőolajszármazékok, különböző 
gépolajak, fűtőolaj, terpentinolaj, és egyéb szilárd, folyékony vagy gáznemű gyúlékony 
anyag, vagy amely párája a levegővel együtt a csatornában robbanékony keveréket 
eredményezhet (benzin, éter, benzol, kalcium-karbid és egyéb szerves összetétel), 

- Káros hatású gázok, mint pl.: kén-hidrogén, kén-dioxid, dinitrogén-oxid, hidrogén-cianid, 
klór, ammónia és hasonló. 

  
11. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatornába tilos olyan szennyvíz kiengedése, amely a háztartásból származó 
szennyvíz értékétől magasabb értékekkel rendelkezik: 

1. táblázat Technológiai szennyvíz szennyezőanyaga egyes csoportjára vagy kategóriájára 
vonatkozó kibocsátás-határértkek 

Sorszám Paraméter  Mértékegység Kibocsátás határértéke  

1.  Ph    6,5-9,5  

2.  Kémiai oxigénfogyasztás mg/l 1000(VII ) 

3.  Biokémiai oxigénfogyasztás  mg/l 500(VII ) 

4.  Össz szervetlen nitrogén (NH4-N, 
NO3-N, NO2-N) 

mg/l 120  

5.  Össz nitrogén  mg/l 150  
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6.  Ammónia, nitrogénen keresztül 
kifejezve  

mg/l 100(I) 

7.  Üledékanyagok 10 perc után  mg/l 150(II ) 

8.  Össz foszfor  mg/l 20  

9.  Szerves oldószerkivonat (olaj, 
zsiradék)  

mg/l 50(III)  

10.  Ásványi olajak (IV) mg/l 30  

11.  fenolok (fenolmutató)  mg/l 50  

12.  Szurok mg/l 5  

13.  Össz vas  mg/l 200  

14.  Össz mangán mg/l 5  

15.  Szulfidok  mg/l 5  

16.  Szulfátok mg/l 400(IX) 

17.  Aktív klór mg/l 30  

18.  Össz só  mg/l 5000(VIII ) (X) 

19.  Fluoroidok mg/l 50  

20.  Össz arzén (VI) mg/l 0,2  

21.  Össz bárium  mg/l 0,5  

22.  Cianidok (könnyen elpárolgó)  mg/l 0,1  

23.  Össz cianid  mg/l 1  

24.  Össz ezüst  mg/l 0,2  

25.  Össz higany (VI) mg/l 0,05  

26.  Össz cink (VI) mg/l 2  

27.  Össz kadmium (VI) mg/l 0,1  

28.  Össz kobalt  mg/l 1  

29.  Króm (VI) mg/l 0,5  
30.  Össz króm (VI) mg/l 1  

31.  Össz ólom  mg/l 0,2  

32  Össz ón  mg/l 2  

33.  Össz réz (VI) mg/l 2  

34.  Össz nikkel (VI)  mg/l 1  

35.  Össz molibdnén  mg/l 0,5  

36.  Benzol, toluol, tiofenol, xilol   (V) 0,1  

37.  Szerves oldószerek   (V) 0,1  

38.  Аzbeszt  mg/l 30  

39.  Mérgezettség  
  Hígítási arány LC50% 

(halakkal vagy daphniákkal történő 
mérgezettségi teszt)  

40.  Hőmérséklet °C 40 

41. Mosószerek (anioaktív és 
nemionos) 

mg/l 10 
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42. Szerves foszfátokat tartalmazó 
növényvédő szerek   

mg/l 0,1 

43. Szerves klórokat tartalmazó 
növényvédő szerek   

mg/l 0,05 

44. Rаdioaktivitás: 
alfa-sugárzás 
béta-sugárzás  

 

Bq/l 

Bq/l 

 

0,1-től 

1‚0 -ig 
 
(I)  24 órás, közepesen társított anyagmintára meghatározott. 
(II)  Csak abban az esetben meghatározott, ha az üledékanyagok térfogata, a leülepedést követő 10 
percen belül nagyobb mint 5x10-3 m3/m3. 
(III)  100 m3/n napi átáramlás esetén, ha a növényi és állati eredetű anyagok határértéke 
háromszoros, de azon túl kétszeres. 
(IV) 10 m3/n felett. 
(V) A hatérérték 10-3 m3/m3-ben kifejezett. 
(VI) A szennyvíztisztítás során keletkezett maradványok használata során, a központi berendezésen, 
a határértékek kiéleződhetnek, vagy ha megállapítják, miszerint rendellenesség lép fel a központi 
tisztítón a nagy számú csatlakzotatott gyár következtében, minden esetre felül kell vizsgálni az 
adott értékeket.  
(VII) Ezeket az értékeket felül lehet vizsgálni, figyelembe véve a technikai, technológiai és 
gazdasági tényezőket, amelyek kihatnak a kommunális és ipari szennyvíz együttes tisztításának 
kiválasztására, a avárosi szennyvíztisztító berendezésen, valamint a taljavíz szennyvízcsatornába 
történő áthatolását, amely következtében a szervesanyag-koncentráció alacsony lehet. 
(VIII)  Ezeket az értékeket felül lehet vizsgálni, figyelembe véve a technológiai tényezőket, amelyek 
kihatnak a kommunális és ipari szennyvíz együttes tisztításának kiválasztására, a városi 
szennyvíztisztító berendezésen. 
(IX) Amennyiben a lefolyócsövek betonból készültek, a szulfátok határértéke 200 mg/l. 
(X) Amennyiben a lefolyócsövek betonból készültek, a klorid-kibocsátás határértéke 1000 mg/l. 
 

12. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatorna és fogadó fertőzésre hajlamos víz káros hatásától való védelme 
érdekében, az egészségügyi, állategészségügyi és egyéb intézmények, amelyek szennyvizében 
fertőző betegségeket okozó kórokozó mikroorganizmusok lehetnek, kötelesek a szennyvizüket 
fertőtleníteni és előzőleges tisztítással biztosítani a jelen határozattal előírt minőséget. 
 

13. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatornába való szennyvíz jellegzetességei a kiengedési helyen kerülnek 
meghatározásra. 

14. szakasz 

Az a szennyvízcsatorna használót, akinél megállapítják, miszerint a szennyvíz minősége, amelyet a 
nyilvános szennyvízcsatornába enged, nem tesz eleget a jelen határozattal előírt feltételeknek, 
lakapcsolják a rendszerről, és köteles szennyvizét az előírt minőségik megtisztítani, amelyet 
követően újból csatlakoztathatják. A bizonyíték akkreditált laboratórium által kiadott, szennyvíz 
minőségéről szóló jelentés. A lekapcsolási és újbóli csatlakoztatási költségeket a használó fizeti. 
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III. SZENNYVÍZ MIN ŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE 

 
15. szakasz 

A szennyvíz minőségének kivizsgálása alatt a következőket értjük: mintavétel, átáramlás mérése, 
minta érvényben lévő szabványos módszere szerinti elemzése és jelentés készítése. 
 

16. szakasz 

A szennyvíz kiengedés helyén történő minősgellenőrzését, de a nyilvános szenntvízcsatornában 
lévő szennyvízzel való keveredés előtt, valamint a belső tisztítóberendezés ellenőrzését és 
funkcionalitását vállalat, egyéb jogi személy, vállalkozó illetve természetes személy (használó) 
végzi saját költségén, de az ilyen kivizsgálásokra felhatalmazott vállalaton vagy egyéb jogi szerven 
keresztül.  
A minőségellenőrzés a szennyvíz minősége kivizsgálásának minimális számáról szóló előírások és 
mód szerint, valamint a szennyvíz minősége kivizsgálásának egyéb előírása és módja szerint 
történik, a vizekről szóló törvénnyel összhangban. 
 

17. szakasz 

A kiengedés helyén történő minősgellenőrzés rendkívül is történhet, a nyilvános 
szennyvízcsatornát kezelő és karbantartó Komunal Kishegyes KV kérelme alapján, a víz 
szennyezetségi fokának ellenőrzése érdekében, az elemzési költség pedig azt használót terheli, 
akitől a szennyezés ered, amennyiben az elemzés kimutatja, miszerint a víz az előírt határértékeket 
meghaladó anyagokat tartalmaz. 

18. szakasz 

A nyilvános szennyvízcsatornát kezelő és karbantartó Komunal Kishegyes KV köteles biztosítani a 
szennyvízminőség ellenőrzését a befogadóba történő kiengedés előtt, saját felhatalmazott 
laboratóriumán keresztül, ezen kivizsgálások végzésére felhatalmazott vállalatok vagy egyéb jogi 
személyen keresztül. 

19. szakasz 

A szennyvízminőség ellenőrzésével kapott elemzést a használó köteles kézbesíteni a nyilvános 
szennyvízcsatornát kezelő és karbantartó Komunal Kishegyes KV részére, de az előírt határértékek 
meghaladása esetén Kishegyes község Községi közigazgatása környezetvédelemmel foglalkozó 
osztályának is. 

20. szakasz 

A használó köteles értesíteni az illetékes Komunal Kishegyes KV-t és a környezetvédelemmel 
foglalkozó osztályt minden, termelésében és technológiájában történt olyan változásról, amely 
jelentős változáshoz vezet a szennyvíz mennyiségére és minőségére nézve. 
A használó köteles értesíteni a Komunal Kishegyes KV-t minden, elsődleges tisztítóberendezésen 
történő fennakadásról és meghibásodásról, amely a nyilvános szennyvízcsatorna-rendszer 
rendellenességéhez vezethet. 
 

IV . BÜNTETŐ RENDELEKZÉSEK 
 21 . szakasz  
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Szabálysértésért 50.000 dinár pénzbírsággal büntetendő az a vállalat, vagy egyéb jogi személy, 
amely a jelen határozat rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért 5.000 dinár pénzbírsággal büntetendő a 
vállalat, vagy egyéb jogi személy felelős személye is. 
 
                                                                      22 . szakasz 
 
Szabálysértésért 25.000 dinár pénzbírsággal büntetendő a vállalkozó, amennyiben a jelen határozat 
rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik. 
 

23. szakasz 
 

Szabálysértésért 5.000 dinár pénzbírsággal büntetendő a természetes személy, amennyiben a jelen 
határozat rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik. 
 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELEKZÉSEK 
 

 24. szakasz 
 
A jelen határozat alkalmazásának és végrehajtásának felügyeletét a kommunális és 
környezetvédelmi ügyekkel megbízott közigazgatásási szerv végzi és a kommunális rendőrségi 
osztály. 

25. szakasz 
 
A csatornahálózat használó köteles biztosítani a a szennyvíz jelen határozatban előírt feltételek 
mellett történő kienegdését, a jelen határozat hatályba lépésétől számított három éven belül. 
 

26. szakasz 
 

A jelen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-1/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

242. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdése 15. pontja és 32. 
szakasza 1. bekezdése 20. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014-egy. törvény és 
101/2016-egy. törvény), a közlekedésbiztonsági törvény 17. szakasza, 18. szakasza és 19. szakasza 
(SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-AB határozata, 55/2014, 
96/2015-egy. törvény és 9/2016 sz.-AB határozata), a közbeszerzésről szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egy. törvény, 108/2016 és 113/2017 
sz.) és Kishegyes község Statútumának 40. szakasza 1. bekezdése 72. pontja (Kishegyes Község 
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Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, a kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-
án megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
Kishegyes község köztulajdonában lévő ingóságok köztulajdonjogának térítménymentes 
átruházásáról a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház részére (AAJ: 101435552, 

törzsszám: 08051224) 
 

1. szakasz 

Átruházzuk Kishegyes község köztulajdonában lévő ingóságok köztulajdonjogát 
térítménymentesen a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház részére, a következőkre 
vonatkozóan: 

 
A) három darab elektromos kerékpár a házi gondozást végző szolgálat előmozdítása érdekében: 

1. E-bike Folding TN6-XV 250 w kerékpár – termék sorozatszáma: ROC1701EO67; 
2. E-bike Folding TN6-XV 250 w kerékpár – termék sorozatszáma: ROC1701EO68; 
3. E-bike Folding TN6-XV 250 w kerékpár – termék sorozatszáma: ROC1701EO64; 

Összértéke 198.028,80 dinár (165.024,00 dinár + 20% adó - 33.004,80 dinár); 
 

B) három darab digitális babamérleg:  
1. CHICCO babamérleg 3120006-sorozatszám: 211784; 
2. CHICCO babamérleg 3120006-sorozatszám: 211872; 
3. CHICCO babamérleg 3120006-sorozatszám: 211871; 

Összértéke 31.500,00 dinár (26.250,00 +20% adó – 5.250,00 dinár). 
 

2. szakasz 

A jelen határozat 1. szakaszában említett ingóságok köztulajdonjogának átruházásáról 
szerződést kötnek. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szerződés megkötésére felhatalmazzuk Marko 
Lazićot, Kishegyes község polgármesterét. 

 
3. szakasz 

 

A jelen határozat 2. szakaszában említett szerződés megkötését követően, Kishegyes 
község törli a jelen határozat 1. szakaszában említett, köztulajdonban lévő ingóságokat a 
könyvelési nyilvántartásból, és a topolyai CAPRIOLO d.o.o. által, 2019.10.28-án kiadott T-3910 
számlát-szállítólevelet, és Kishegyes község 404-43-1/2019 sz., tárgyat képező babamérlegek 
beszerzésével kapcsolatos megrendelőlapját, saját könyvelési nyilvántartásukba való lekönyvelés 
céljából.  

4. szakasz 

 A jelen határozat a meghozatala napján lép hatélyba, és meg kell jelentetni Kishegyes 
Község Hivatalos Lapjában. 



24.oldal                2019.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   28. szám 

 

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-2/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

243. 
 
Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 szám) 
alapján, a kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén 
meghozza a következő 

JÓVÁHAGYÁSI VÉGZÉST 
 

1. szakasz 

Jóváhagyjuk Kishegyes község költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést, a 2019. január-
szeptember időszakra vonatkozóan. 

2. szakasz 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-3/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

244. 
 
 

Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 
szám) alapján, a kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén 
meghozza a következő 

JÓVÁHAGYÁSI VÉGZÉST 
 

1. szakasz 

 Jóváhagyjuk a 2019.10.29-i, Regionális hulladéktároló Kft. Szabadka alapítási 
szerződésének módosításáról szóló határozatot. 
 

2. szakasz 

 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
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KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-4/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

245. 
 
 

A közszolgálatokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 sz.), Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 
Statútumának 28. és 33. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 sz.) alapján, a 
kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén meghozza a 
következő 

VÉGZÉST 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
 

Felmentjük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottsága elnökét és 
tagjait: 

1. Dr. Kósa Endre 
2. Dr. Csáki Lilla 
3. Zoran Martinović 
4. Dr. Olga Perović 
5. Gulyás Szerencse Erzsébet 

2. szakasz 

 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-5/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

246. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény 20. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 sz.), Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 
Statútumának 28. és 33. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 sz.) alapján, a 
kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén meghozza a 
következő 
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VÉGZÉST 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
 
Kinevezzük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház igazgatóbizottsága elnökét és tagjait: 

- az alapító soraiból: 

1. Dr. Kósa Endre - elnök 
2. Dr. Kósa Beáta - tag 
3. Zoran Pustahija – tag 

 
- az alkamazottak soraiból: 
4. Dr. Varga Nadežda - tag 
5. Ország Viktor - tag 

2. szakasz 

Az igazgatóbizottság tagjainak kinevezése 4 évre szól. 
 

3. szakasz 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-6/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

247. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény 22. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 sz.), Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 
Statútumának 28. és 33. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 sz.) alapján, a 
kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén meghozza a 
következő 

VÉGZÉST 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
 

Felmentjük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház felügyelőbizottsága elnökét és 
tagjait: 

1. Csordás László 
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2. Dr. Milanka Medić 
3. Dr. Vera Novaković 

2. szakasz 

 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-7/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

248. 
 

A közszolgálatokról szóló törvény 22. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 és 83/2005 sz.), Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.) és a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 
Statútumának 28. és 33. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/07 sz.) alapján, a 
kishegyesi községi képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén meghozza a 
következő 

VÉGZÉST 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉR ŐL 
 

1. szakasz 
 

Kinevezzük a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház felügyelőbizottsága elnökét és 
tagjait: 

- az alapító soraiból: 

1. Csordás László - elnök 
2. Dr. Milanka Medić - tag 

 
- az alkalmazottak soraiból: 

 
3. Dr. Vera Novaković - tag 

2. szakasz 

A felügyelőbizottság tagjainak kinevezése 4 évre szól. 
 

3. szakasz 

            A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                             Szűgyi István, s.k.                       
Szám: 06-57-8/2019-02                                                                          képviselő-testület elnöke                                         
Kelt: 2019.11.18-án                                                                                                                             
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Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

249. 
 
Kishegyes község Statútumának 40. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 sz.), 
Kishegyes község Helyi Antikorrupciós Terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület tagjai 
kiválasztásának feltételeiről, kritériumairól és mércéiről szóló szabályzat 9. szakasza 2. és 3. 
bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 4/2018 sz.) alapján, a kishegyesi községi 
képviselő-testület a 2019. november 18-án megtartott ülésén meghozta a következő 
  

VÉGZÉST 
Kishegyes község Helyi antikorrupciós terve (HAT) alkalmazását követő munkatestület 

elnökének felmentéséről 
 

1. szakasz 

Felmentjük Kishegyes község Helyi antikorrupciós terve (HAT) alkalmazását követő 
munkatestület elnökét: 

1. Dragan Božović 
2. szakasz 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE                           Szűgyi István, s.k. 
Szám: 06-57-9/2019-02                                                                       a Képviselő-testület elnöke 
Kelt:2019.11.18-án  
K i s h e g y e s 

 
____________________ . ____________________ 
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241. 
 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl. list opštine Mali Iđoš“, br. 07/2019),  
Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici  održanoj dana  18.11.2019.   godine donosi  

 
ODLUKA 

O SANITARNO-TEHNI ČKIM USLOVIMA 
ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U JAVNU KANALIZACIJU 

 
 

I OPŠTE ODREDBE 
 

Član 1. 
 

Ovom Odlukom propisuju se sanitarno-tehnički uslovi za ispuštanje otpadnih voda u sistem javnek 
analizacije, radi zaštite sistema javne kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od 
mehaničkog, biološkog, hemijskog i infektivnog štetnog dejstva i štetnog dejstva zapaljivih, 
eksplozivnih i radioaktivnih materija. 
 

Član 2. 
 
Pod sistemom javne kanalizacije, podrazumevaju se objekti i uređaji za prikupljanje, odvođenje i 
prečišćavanje otpadnih voda (kanalizaciona mreža, šahtovi, crpne stanice, prečistač otpadnih 
voda). 
 
Odvođenje otpadnih voda vrši se priključkom na kanalizacionu mrežu ili putem septičkih jama. 
Svaki objekat se mora priključiti na kanalizacionu mrežu, ako je ona izgrađena. 
 

Član 3. 
 
Otpadnim i drugim vodama u smislu ove Odluke smatraju se: 
 

- komunalne otpadne vode (upotrebljene vode iz domaćinstva), 
- tehnološke otpadne vode (otpadne vode iz procesa rada), 
- atmosferske otpadne vode. 

 
Otpadne vode, u smislu ove Odluke, čine komunalne i tehnološke otpadne vode. 
Sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda, nije predmet ove Odluke. 
 

Član 4. 
 
Korisnicima sistema javne kanalizacije, u smislu ove Odluke, smatraju se fizička i pravna lica čiji 
su objekti spojeni na kanalizacionu mrežu. 

 

Član 5. 
 
Sakupljanje i odvođenje otpadnih voda putem izgrađenog sistema javne kanalizacije na teritoriji 
opštine Mali Iđoš, poverava se Javnom preduzeću JP “Komunal“ Mali Iđoš . 
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II MJERE ZAŠTITE 

Član 6. 
 
Otpadne vode koje ne zadovoljavaju navedene uslove, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije, 
potrebno je podvrgnuti prethodnom prečišćavanju, odnosno njihov sadržaj štetnih i opasnih 
materija treba smanjiti prilagođenim primarnim prečišćavanjem ili putem drugih tehničko 
tehnoloških mera. 
 

Član 7. 
 
U sistem javne kanalizacije mogu se ispuštati vode koje ispunjavaju uslove utvrđene ovom 
Odlukom. 
 
U sistem javne kanalizacije mogu se ispuštati otpadne vode koje odgovaraju sljedećim opštim 
uslovima, da:  
 

- Ne deluju štetno na objekte kanalizacije i na proces prečišćavanja na centralnom 
postrojenju,  

- Ne sadrže štetne i opasne materije za vodoprijemnik, kao i one koje se neefikasno uklanjaju 
tokom prečišćavanja na centralnom postrojenju,  

- Ne sadrže materije koje šire neugodan miris u okolini sistema javne kanalizacije i  
- Ne sadrže materije koje otežavaju obradu mulja kao i njegovo odlaganje bez štetnog i 

opasnog dejstva na okolinu.  
 
U sistem javne kanalizacije ne mogu se ispuštati:  
 

- Upotrebljene vode od pranja i polivanja ulica i drugih javnih površina,  
- Atmosferske vode, 
- Rashladne vode i 
- Komunalne i tehnološke otpadne vode koje ne zadovoljavaju uslove iz ove Odluke. 

 
Član 8. 

 
Radi zaštite javne kanalizacije zabranjeno je: 
 

- Ispuštanje otpadnih voda iz ugostiteljskih ili sličnih objekata u kojima se priprema više od 
200 toplih obroka na dan, ukoliko nisu prethodno tretirane u odnosu na sadržaj masnoće, 

- Ispuštanje sadržaja iz septičkih jama, 
- Ispuštati otpadne i druge vode i materije kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim 

toka odvođenja otpadnih i drugih voda, vodonepropusnost kanalizacione mreže, rad 
mašinske i upravljačke opreme javne kanalizacije, proticanje ili prečišćavanje otpadnih 
voda, tretman mulja ili koje mogu oštetiti kanalizacionu mrežu, 

- Ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže opasne i štetne materije iznad granične 
vrijednosti  emisije date u tabeli 1 ove Odluke, 

- Ispuštati agresivne materije (kiseline i baze) i ostale štetne materije koje nepovoljno utiču 
na materijal od kog su izrađeni objekti javne kanalizacije, a nisu prethodno prečišćene do 
nivoa granične vrijednosti  emisije date u tabeli 1 ove odluke, 
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- Ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže nerazgradive i teško razgradive materije, 
- Ispuštati otpadne i druge vode koje sadrže opasne materije koji štetno utiču na radnike koje 

vrše održavanje objekata javne kanalizacije, 
- Ispuštati sakupljene otpadne vode i ostatke iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz 

lokalnih i internih sistema kanalizacije iznad granične vrijednosti  emisije date u tabeli 1 
ove Odluke, 

- Ispuštati sakupljene otpadne vode i ostatke iz procesa prečišćavanja otpadnih voda iz 
lokalnih sistema kanalizacije ispod granične vrijednosti  emisije date u tabeli 1 ove Odluke, 
osim na lokaciji definisane od strane ovlašćenog preduzeća, 

- Pomeranje i uklanjanje slivničke rešetke, kao i šaht poklopca. 
 

Član 9. 
 
U cilju smanjenja mehaničkog štetnog dejstva, u javnu kanalizaciju se ne mogu ispuštati: 
 

- Bilo kakve čvrste materije: pesak, zemlja, kamen, drvo, metal, staklo, plastične materije, 
perje, katran, iznutrice ili druge slične čvrste materije, ili materija većeg viskoziteta, 
otpadna ulja i maziva i otpadna jestiva ulja, hemikalije i boje, kao I mulj iz taložnika 
lokalnih kanalizacionih sistema, odnosno mulj koji nastaje pri prečišćavanjuotpadnih i 
drugih voda, cementni i krečni mulj, ostaci betona i azbestnog otpada, ostali građevinski 
šut, materije koje nastaju čišćenjem i održavanjem asfaltnih baza i dr, 

- Otpadne materije koje svojim abrazivnim dejstvom oštećuju zidove kanala. 
 

Član 10. 
 
U cilju eliminacije štetnog dejstva eksplozivnih i drugih materija, u javnu kanalizaciju zabranjeno 
je ispuštanje: 
 

- Zapaljivih i eksplozivnih materija, kao što su laki i teški derivati nafte, razna mašinska 
transformatorska ulja, mazut, terpentinska ulja, kao i ostale čvrste, tečne ili gasovite 
materije koje su zapaljive ili čije pare mogu zajedno sa vazduhom u atmosferi kanala 
stvoriti eksplozivnu smešu (benzin, etar, benzol, kalcijum-karbid i drugi organski sastojci), 

- Gasova štetnog dejstva, kao što su: vodoniksulfid, sumpordioksid, azotovi oksidi, 
cijanovodonik, hlor, amonijak i slično. 

 
Član 11. 

 
U javnu kanalizaciju nije dozvoljeno ispuštanje otpadnih vodakoje imaju vrijednosti  veće od 
vrijednosti  otpadnih voda iz domaćinstva: 

Tabela 1. Granične vrijednosti  emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih materija za 
tehnološke otpadne vode, pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju 

Redni 
broj  

Parametar  
Jedinica 
mjere  

Granična vrijednost emisije  

1.  pH    6,5-9,5  

2.  Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)  mg/l  1000(VII ) 

3.  Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5) mg/l  500(VII ) 
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4.  Ukupni neorganski azot (NH4-N, NO3-
N, NO2-N)  

mg/l  120  

5.  Ukupni azot  mg/l  150  

6.  Amonijak, izražen preko azota (NH4-N)  mg/l  100(I) 

7.  Taložne materije nakon 10 min  mg/l  150(II ) 

8.  Ukupan fosfor  mg/l  20  

9.  Ekstrakt organskim rastvaračima (ulja, 
masnoće)  

mg/l  50(III)  

10.  Mineralna ulja (IV) mg/l  30  

11.  Fenoli (fenolni indeks)  mg/l  50  

12.  Katran  mg/l  5  

13.  Ukupno gvožđe  mg/l  200  

14.  Ukupni mangan  mg/l  5  

15.  Sulfidi  mg/l  5  

16.  Sulfati  mg/l  400(IX) 

17.  Aktivni hlor  mg/l  30  

18.  Ukupne soli  mg/l  5000(VIII ) (X) 

19.  Fluoridi  mg/l  50  

20.  Ukupni arsen(VI) mg/l  0,2  

21.  Ukupni barijum  mg/l  0,5  

22.  Cijanidi (lako isparljivi)  mg/l  0,1  

23.  Ukupni cijanidi  mg/l  1  

24.  Ukupno srebro  mg/l  0,2  

25.  Ukupna živa(VI) mg/l  0,05  

26.  Ukupni cink(VI) mg/l  2  

27.  Ukupni kadmijum(VI) mg/l  0,1  

28.  Ukupni kobalt  mg/l  1  

29.  Hrom VI(VI) mg/l  0,5  

30.  Ukupni hrom(VI) mg/l  1  

31.  Ukupno olovo  mg/l  0,2  

32  Ukupni kalaj  mg/l  2  

33.  Ukupni bakar(VI) mg/l  2  

34.  Ukupni nikal(VI) mg/l  1  

35.  Ukupni molibden  mg/l  0,5  

36.  BTEX (bezen, toluen, tiobenzen, ksilen)   (V) 0,1  

37.  Organski rastvarači   (V) 0,1  

38.  Azbest  mg/l  30  

39.  Toksičnost  
  Odnos razblaženja LC50% 

(toksikološki test sa ribama ili 
dafnijama)  
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40.  Temperatura  °C  40 

41. Deterdženti (anjonaktivni i nejonski)  mg/l 10 

42. Organofosforni pesticidi   mg/l 0,1 

43. Organohlorni pesticidi   mg/l 0,05 

44. Radioaktivnost: 
alfa-zračenje  
beta- zračenje  

 

Bq/l 

Bq/l 

 

od 0,1 

do 1‚0 

(I) Određuje se za 24-časovni srednje kompozitni uzorak. 
(II)  Samo u tom slučaju se određuje, ako je zapremina taložnih materija, nakon 10 min taloženja 
veća od 5x10-3 m3/m3. 
(III)  U slučaju dnevnog protoka od 100 m3/d, za materije biljnog i životinjskog porekla granična 
vrijednost je trostruka, a iznad toga dvostruka.  
(IV) Iznad 10 m3/d. 
(V) Granična vrijednost je izražena u 10-3 m3/m3. 
(VI) U slučaju korišćenja ostatka od prečišćavanja otpadnih voda nastalog na centralnom 
postrojenju granične vrijednosti  se mogu zaoštriti ili ako se utvrdi da dolazi do smetnje na 
centralonom prečistaču usled velikog broja priključenih industrija za svaki slučaj potrebno je 
preispitati date vrijednosti . 
(VII)  Ove vrijednosti  mogu biti preispitane uzimajući u obzir tehničke, tehnološke i ekonomske 
faktore koji utiču na izbor zajedničkog prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda na 
gradskom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, kao i prodor podzemnih voda u kanalizaciju 
usled čega koncentracija organskih materija u dotoku na postrojenje može biti niska. 
(VIII)  Ove vrijednosti  mogu biti preispitane uzimajući u obzir tehnološke faktore koji utiču na izbor 
zajedničkog prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda na gradskom postrojenju za 
prečišćavanje otpadnih voda. 
(IX) U slučaju kada su odvodne cevi betonske, granična vrijednost za sulfate iznosi 200 mg/l. 
(X) U slučaju kada su odvodne cevi betonske, granična vrijednost emisije za hloride iznosi 1000 
mg/l.  

Član 12. 
 
U cilju zaštite javne kanalizacije i prijemnika od štetnog dejstva infektivnih voda, 
zdravstvene,veterinarske i druge institucije u čijim se otpadnim vodama mogu očekivati patogeni 
mikroorganizmi, uzročnici infektivnih oboljenja, dužne su da svoje otpadne vode dezinfikuju i 
prethodnim prečišćavanjem obezbede kvalitet propisan ovom Odlukom. 
 

Član 13. 
 
Karakteristike otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju, utvrđivaće se na mjestu 
ispuštanja. 
 

Član 14. 
 
Korisnik kanalizacije za koga se utvrdi da kvalitet otpadne vode koju ispušta u javnu kanalizaciju 
ne zadovoljava uslove koji su propisaniovom Odlukom, biće isključen iz sistema I obavezan je da 
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svoje otpadne vode prečisti do propisanog kvaliteta, nakon čega ponovo stiče uslov za priključenje. 
Dokaz je izvještaj o kvalitetu otpadne vode izdat od strane akreditovane laboratorije. Sve troškove 
isključenja I ponovnog uključenja, snosi korisnik. 

 
III KONTROLA KVALITETA OTPADNE VODE 

 
Član 15. 

 
Pod ispitivanjem kvaliteta otpadnih voda podrazumeva se: uzimanje uzoraka, merenje protoka, 
analiziranje uzoraka prema važećim standardnim metodama i sastavljanje izvještaja.  
 

Član 16. 
 
Kontrolu kvaliteta otpadnih voda na mjestu ispuštanja, a pre mešanja sa otpadnim vodama u javnoj 
kanalizaciji, kao i kontrolu i funkcionalnost internog uređaja za prečišćavanje, vrši preduzeće, 
drugo pravno lice, preduzetnik odnosno fizičko lice (korisnik) o svom trošku, a preko preduzeća i 
drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja.  
 
Kontrola kvaliteta vrši se po propisima i načinu o minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih 
voda kao i drugih bližih propisa o načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda u skladu sa 
Zakonom o vodama.  
 

Član 17. 
 
Kontrola kvaliteta na mjestu ispuštanja može se vršiti i vanredno po zahtevu JP “Komunal” Mali 
Iđoš koje upravlja i održava javnu kanalizaciju radi provjere stepena zagađenosti vode, a troškove 
analize snosi korisnik od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da voda sadrži materije iznad 
propisanih granica.  
 

Član 18. 
 
JP „Komunal” Mali Iđoš koje upravlja i održava javnu kanalizaciju dužno je da obezbijedi 
kontrolu kvaliteta otpadnih voda pre ispuštanja u recipijent putem sopstvene ovlašćene 
laboratorije, preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja.  
 

Član 19. 
 
Korisnik analizu dobijenu kontrolom kvaliteta otpadnih voda na mjestu ispuštanja u javnu 
kanalizaciju obavezno dostavlja JP“Komunal“ Mali Iđoš koje upravlja i održava javnu 
kanalizaciju, a u slučaju prekoračenja propisanih vrijednosti  i odjeljenju opštinske uprave opštine 
Mali Iđoš, nadležnom za poslove zaštite životne sredine .  
 

Član 20. 
 
Korisnik je dužan da obavesti nadležno JP „Komunal“ Mali Iđoš i Odjeljenje nadležno za poslove 
zaštite životne sredine o svakoj promeni u svojoj proizvodnji i tehnologiji koja dovodi do bitnih 
izmena kvantiteta i kvaliteta otpadnih voda.  
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Korisnik je dužan da obavesti JP“Komunal“ Mali Iđoš o svakom zastoju i kvaru na uređaju za 
primarno prečišćavanje, a koje može dovesti do poremećaja u sistemu javne kanalizacije. 
 

IV KAZNENE ODREDBE 
 

Član 21. 
 
Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj Preduzeće ili drugo 
pravno lice, ako postupi suprotno odredbama ove Odluke.  
 
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u Preduzeću ili drugom pravnom 
licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara.  
 

Član 22. 
 
Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako 
postupi suprotno odredbama ove Odluke.  
 

Član 23. 
 
Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako 
postupi suprotno odredbama ove Odluke. 
 

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Član 24. 

 
Nadzor nad primenom i sprovođenjem ove Odluke vrši opštinski organ uprave, nadležan za 
komunalne i poslove zaštite životne sredine i Odjeljenje Komunalne policije.. 

 
Član 25. 

 
Korisnik kanalizacije je dužan da obezbijedi ispuštanje otpadnih voda pod uslovima 
propisanimovom Odlukom, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Član 26. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Mali 
Iđoš”. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj:  06-57-1/2019-02    Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 
 
242. 
 

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 15. i člana 32 stav 1. tačka 20. Zakona o lokalnoj 
samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014-dr. zakon i 101/2016-dr.zakon), člana 17, 
člana 18 i člana 19 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009, 
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53/2010, 101/2011,32/2013-odluka US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon i 9/2016-odluka US), člana 
26. stav 1. tačka 3, člana 27. stav 10 i člana 61. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 
72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-dr.zakon,108/2016 i 113/2017) i člana 40. stav 1. tačka 72. 
Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Skupština opštine Mali 
Iđoš na sjednici  održanoj 18. novembra 2019. godine donijela je  

 
O D L U K U 

o prenosu prava javne svojine na pokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Mali Iđoš, bez 
naknade na Dom zdravlja ,,Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš (PIB: 101435552, matični broj: 

08051224) 
 

Član 1. 
 

 Prenosi se pravo javne svojine na pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Mali Iđoš 
bez naknade na Dom zdravlja ,,Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš  i to:  

A) tri komada Električnih bicikala za unapređenje patronažne službe Opštine Mali Iđoš: 
1. Bicikl ,,E-bike Folding TN6-XV 250w“ – serijski br. proizvoda ROC1701EO67; 
2. Bicikl ,,E-bike Folding TN6-XV 250w“ – serijski br. proizvoda ROC1701EO68; 
3. Bicikl ,,E-bike Folding TN6-XV 250w“ – serijski br. proizvoda ROC1701EO64; 
Ukupne vrijednosti  198.028,80 dinara (165.024,00 dinara sa pdv 20% još 33.004,80 

dinara); 
           B) tri komada pokretne digitalne vage za mjerenje beba: 
           1.  ,,CHICCO“ vaga za mjerenje beba 3120006-serijski broj: 211784; 
           2.  ,,CHICCO“ vaga za mjerenje beba 3120006-serijski broj: 211872; 
           3.  ,,CHICCO“ vaga za mjerenje beba 3120006-serijski broj: 211871; 
          Ukupne vrijednosti  31.500,00 dinara (26.250,00 sa pdv 20% još 5.250,00 dinara). 
 
                                                              Član 2. 
 
 O prenosu prava javne svojine na pokretnim stvarima iz člana 1. ove Odluke zaključiće se 
ugovor. 
 Za zaključenje ugovora iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Predsjednik opštine Mali Iđoš 
Marko Lazić.  
 

Član 3. 
 

 Po zaključenju ugovora iz člana 2. ove Odluke opština Mali Iđoš će iz svoje 
knjigovodstvene evidencije isknjižiti pokretne stvari u javnoj svojini iz člana 1. ove Odluke i 
predati Domu zdravlja ,,Dr Marton Šandor“ Mali Iđoš fakturu-otpremnicu T-3910 izdatu od 
CAPRIOLO DOO BAČKA TOPOLA od 28.10.2019. g. i Narudžbenicu Opštine Mali Iđoš br. 
404-43-1/2019-01 u vezi nabavke predmetnih vaga za mjerenje beba, a radi uknjižbe u sopstvenu 
knjigovodstvenu evidenciju. 
 

Član 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenom listu opštine 
Mali Iđoš. 
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SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ         Predsjednik Skupštine opštine 
Broj: 06-57-2/2019-02                                                                                                       
Dana: 18.11.2019. godine  
M a l i  I đ o š                                                                  Siđi Ištvan, s.r. 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
243. 
 
 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 
07/2019) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici  održanoj dana 18.11.2019. godine donosi 
sljedeće 
 
 

RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI 
 

Član 1. 
 

 Daje se saglasnost na Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Mali Iđoš za period januar -  
septembar 2019. godine. 
 

Član 2. 
 
 Ovo Rješenje  objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-3/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 
 

 ____________________ . ____________________ 
 

 
244. 
 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 
07/2019) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici  održanoj dana 18.11.2019. godine donosi 
sljedeće 
 
 

RJEŠENJE  O DAVANJU SAGLASNOSTI 
 

Član 1. 
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 Daje se saglasnost na Odluku o izmjenama ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ doo 
Subotica od dana 29.10.2019. godine. 
 

Član 2. 
 
 Ovo Rješenje  objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-4/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 

____________________ . ____________________ 
 

 
245. 
 
 
          Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
07/2019) 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 
18.11.2019.godine donosi sljedeće  
 
 
 

R J E Š E NJ E 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA 

ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

 Razrješavaju se Predsjednik i članovi Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Marton 
Šandor“ Mali Iđoš i to: 

  
1.  Dr Endre Koša  
2.  Dr Lila Čaki 
3.  Zoran Martinović 
4.  Dr Olga Perović 
5. Guljaš Serenče Eržebet  
  

Član 2. 
 
 
 Ovo Rješenje  objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
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SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-5/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
246. 
 
 
          Na osnovu člana 20. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
07/2019) 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 
18.11.2019. godine donosi sljedeće  
 
 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA 

ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

 Imenuju se Predsjednik i članovi Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ 
Mali Iđoš i to: 

  
- iz reda osnivača: 
 

1. Dr Endre Koša - za Predsjednika 
2. Dr Beata Koša -  za člana 
3. Zoran Pustahija  - za člana 

 
- iz reda zaposlenih: 

4. Dr Nadežda Varga – za člana 
5. Viktor Orsag – za člana 

 
Član 2. 

 
 Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 godine. 
 

Član 3. 
 
 
 Ovo Rješenje  objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-6/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
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Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
247. 
 
           
          Na osnovu člana 22. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
07/2019) 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 
18.11.2019. godine donosi sljedeće  
 
 
 

R J E Š E NJ E 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA 

ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

   
Razrješavaju se Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Doma zdravlja „Dr Marton 

Šandor“ Mali Iđoš i to: 
 
1. Laslo Čordaš 
2. Dr Milanka Medić 
3. Dr Vera Novaković       

Član 2. 
 
 
 Ovo Rješenje  objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-7/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 
 

____________________ . ____________________ 
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248. 
      
          Na osnovu člana 22. Zakona o javnim službama (,,Sl.glasnik RS,,br. 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 i 83/2005), člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
07/2019)  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 
18.11.2019. godine donosi sljedeće  
 
 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA 

ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ 
 

Član 1. 
 

   
Imenuju se Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Doma zdravlja „Dr Marton Šandor“ 

Mali Iđoš i to: 
 
- iz reda osnivača: 
 

1. Laslo Čordaš - za Predsjednika 
2. Dr Milanka Medić  - za člana 

 
- iz reda zaposlenih: 
 

3. Dr Vera Novaković - za člana 
 
       

Član 2. 
 

 Članovi Nadzornog  odbora imenuju se na period od 4 godine. 
 

      Član 3. 
 
 Ovo Rješenje  objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-8/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 

____________________ . ____________________ 
 

 
249. 
 
Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ , br. 07/2019) i 
člana 9. stav 2. i 3. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i mjerilima za izbor članova Radnog tijela 
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za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš („ Službeni list 
opštine Mali Iđoš“ br. 4/2018 ), Skupština opštine Mali Iđoš, na sjednici  održanoj dana 
18.11.2019. godine donijela je 
 

RJEŠENJE  
o razrješenju Predsjednika Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog 

plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš 
 

Član 1. 
Razrješava se Predsjednik Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana 
(LAP) za opštinu Mali Iđoš: 

1. Dragan Božović 

Član 2. 
Ovo Rješenje  se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ĐOŠ 
Broj: 06-57-9/2019-02                                                        Predsjednik Skupštine opštine 
Dana: 18.11.2019. godine                                                                     Siđi Ištvan, s.r. 
MALI  I ĐOŠ 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
С   А  Д  Р  Ж  А  Ј 

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

______________________________________________________________________________ 
Број   Назив                                 Страна 
Szám                                Megnevezés                          Oldal 
Broj   Naziv                                 Strana 
 
241. .............................................................................................................................................................................................................................................. 2 
ОДЛУКА .................................................................................................................................................................................................................................... 2 
О САНИТАРНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА .................................................................................................................................................................. 2 
ЗА ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ......................................................................................................................... 2 
242. .............................................................................................................................................................................................................................................. 9 
О Д Л У К У .............................................................................................................................................................................................................................. 9 
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ, БЕЗ 
НАКНАДЕ НА ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ (ПИБ: 101435552, МАТИЧНИ БРОЈ: 08051224) ......................... 9 
243. ............................................................................................................................................................................................................................................ 10 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .......................................................................................................................................................................... 10 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -  СЕПТЕМБАР 
2019. ГОДИНЕ. ....................................................................................................................................................................................................................... 10 
244. ............................................................................................................................................................................................................................................ 11 
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ .......................................................................................................................................................................... 11 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ ДОО СУБОТИЦА ОД 
ДАНА 29.10.2019. ГОДИНЕ. ............................................................................................................................................................................................... 11 
245. ............................................................................................................................................................................................................................................ 11 
Р Е Ш Е Њ Е ............................................................................................................................................................................................................................ 11 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ .... 11 
246. ............................................................................................................................................................................................................................................ 12 
Р Е Ш Е Њ Е ............................................................................................................................................................................................................................ 12 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ .. 12 
247. ............................................................................................................................................................................................................................................ 13 
Р Е Ш Е Њ Е ............................................................................................................................................................................................................................ 13 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ ....... 13 
248. ............................................................................................................................................................................................................................................ 14 
Р Е Ш Е Њ Е ............................................................................................................................................................................................................................ 14 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МАРТОН ШАНДОР“ МАЛИ ИЂОШ ..... 14 
249. ............................................................................................................................................................................................................................................ 15 
РЕШЕЊЕ ................................................................................................................................................................................................................................. 15 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ЗА 
ОПШТИНУ МАЛИ ИЂОШ ................................................................................................................................................................................................. 15 
241. ............................................................................................................................................................................................................................................ 16 
HATÁROZATOT .................................................................................................................................................................................................................... 16 
A SZENNYVÍZ NYILVÁNOS SZENNYVÍZCSATORNÁBA VALÓ KIENGEDÉSÉNEK SZANITÁRIS-TECHNIKAI FELTÉTELEIRŐL....... 16 
242. ............................................................................................................................................................................................................................................ 22 
HATÁROZATOT .................................................................................................................................................................................................................... 23 
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ INGÓSÁGOK KÖZTULAJDONJOGÁNAK TÉRÍTMÉNYMENTES 
ÁTRUHÁZÁSÁRÓL A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ RÉSZÉRE (AAJ: 101435552, TÖRZSSZÁM: 08051224) .... 23 
243. ............................................................................................................................................................................................................................................ 24 
JÓVÁHAGYÁSI VÉGZÉST .................................................................................................................................................................................................. 24 
JÓVÁHAGYJUK KISHEGYES KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST, A 2019. JANUÁR-
SZEPTEMBER IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN. ............................................................................................................................................................. 24 
244. ............................................................................................................................................................................................................................................ 24 
JÓVÁHAGYÁSI VÉGZÉST .................................................................................................................................................................................................. 24 
JÓVÁHAGYJUK A 2019.10.29-I, REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT. SZABADKA ALAPÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT. ................................................................................................................................................................ 24 
245. ............................................................................................................................................................................................................................................ 25 
VÉGZÉST................................................................................................................................................................................................................................. 25 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL
 ................................................................................................................................................................................................................................................... 25 
246. ............................................................................................................................................................................................................................................ 25 
VÉGZÉST................................................................................................................................................................................................................................. 26 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
 ................................................................................................................................................................................................................................................... 26 
247. ............................................................................................................................................................................................................................................ 26 
VÉGZÉST................................................................................................................................................................................................................................. 26 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 
FELMENTÉSÉRŐL ................................................................................................................................................................................................................ 26 
248. ............................................................................................................................................................................................................................................ 27 
VÉGZÉST................................................................................................................................................................................................................................. 27 
A KISHEGYESI DR. MÁRTON SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
 ................................................................................................................................................................................................................................................... 27 



 

 

249. ............................................................................................................................................................................................................................................ 28 
KISHEGYES KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK 40. SZAKASZA (KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA, 07/2019 SZ.), KISHEGYES 
KÖZSÉG HELYI ANTIKORRUPCIÓS TERVE (HAT) ALKALMAZÁSÁT KÖVETŐ MUNKATESTÜLET TAGJAI 
KIVÁLASZTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, KRITÉRIUMAIRÓL ÉS MÉRCÉIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 9. SZAKASZA 2. ÉS 3. 
BEKEZDÉSE (KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA, 4/2018 SZ.) ALAPJÁN, A KISHEGYESI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
A 2019. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN MEGHOZTA A KÖVETKEZŐ ..................................................................................... 28 

VÉGZÉST................................................................................................................................................................................................................................. 28 
KISHEGYES KÖZSÉG HELYI ANTIKORRUPCIÓS TERVE (HAT) ALKALMAZÁSÁT KÖVET Ő MUNKATESTÜLET ELNÖKÉNEK 
FELMENTÉSÉRŐL ................................................................................................................................................................................................................ 28 
241. ............................................................................................................................................................................................................................................ 29 
ODLUKA ................................................................................................................................................................................................................................. 29 
O SANITARNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ....................................................................................................................................................................... 29 
ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U JAVNU KANALIZACIJU ............................................................................................................................... 29 
242. ............................................................................................................................................................................................................................................ 35 
O D L U K U ............................................................................................................................................................................................................................ 36 
O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI IĐOŠ, BEZ NAKNADE NA 
DOM ZDRAVLJA ,,DR MARTON ŠANDOR“ MALI IĐOŠ (PIB: 101435552, MATIČNI BROJ: 08051224) ........................................................... 36 
243. ............................................................................................................................................................................................................................................ 37 
RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI .......................................................................................................................................................................... 37 
DAJE SE SAGLASNOST NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA PERIOD JANUAR -  SEPTEMBAR 2019. 
GODINE. .................................................................................................................................................................................................................................. 37 
244. ............................................................................................................................................................................................................................................ 37 
RJEŠENJE  O DAVANJU SAGLASNOSTI ......................................................................................................................................................................... 37 
DAJE SE SAGLASNOST NA ODLUKU O IZMJENAMA UGOVORA O OSNIVANJU „REGIONALNA DEPONIJA“ DOO SUBOTICA OD 
DANA 29.10.2019. GODINE. ................................................................................................................................................................................................ 38 
245. ............................................................................................................................................................................................................................................ 38 
R J E Š E NJ E .......................................................................................................................................................................................................................... 38 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ ..... 38 
246. ............................................................................................................................................................................................................................................ 39 
R J E Š E NJ E .......................................................................................................................................................................................................................... 39 
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ ...... 39 
247. ............................................................................................................................................................................................................................................ 40 
R J E Š E NJ E .......................................................................................................................................................................................................................... 40 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ ........ 40 
248. ............................................................................................................................................................................................................................................ 41 
R J E Š E NJ E .......................................................................................................................................................................................................................... 41 
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA „ DR MARTON ŠANDOR“ MALI I ĐOŠ ........ 41 
249. ............................................................................................................................................................................................................................................ 41 
RJEŠENJE ................................................................................................................................................................................................................................ 42 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA RADNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP) ZA 
OPŠTINU MALI IĐOŠ ........................................................................................................................................................................................................... 42 

 
_______________________________________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   начелник Општинске управе 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:       Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELEL ŐS SZERKESZTŐ:    községi közigazgatás vezetője 
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:    načelnik Opštinske uprave 
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. 

_______________________________________________________________________________ 


