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4. 

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

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 17.01.2020. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1.  
 Усваја се Захтев Олге Калуђеровић од дана 16.01.2020. године у износу од 50.000,00 
РСД на терет буџета општине Мали Иђош и предмет се доставља Општинској управи 
општине Мали Иђош.  

Члан 2. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-2-1/2020-01 
Дана: 17.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

5. 
 
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012, 14/2015 
и 68/2015) Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 23.01.2020.  
године доноси 

ОДЛУКУ 
о усвајању  Плана јавних набавки за 2020-у годину  

 
Члан 1. 

Усваја се План  јавних набавки за 2020. годину . 
Предлог План јавних набавки израђен је дана 17.01.2020.год., под бројем 404-1/2019-01. 
 

Члан 2. 
 

Усвојен План јавних набавки  за 2020-у год., објавити на Порталу јавних набавки у року од 
десет дана од дана доношења. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-1/2020-01 
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Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
6. 
 

На основу члана 64. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“,  број 07/2019),  и члана 6. Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину 
(„Службени лист општине Мали Иђош“,  број 33/2019), Општинско веће  општине   Мали 
Иђош  на седници одржаној дана 23.01.2020. године,  донело је 
 

ПРАВИЛНИК  
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ  
 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим правилником уређују се критеријуми за остваривање права на финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу у Општини Мали Иђош. 

Овим правилником утврђују се шира права у односу на права из обавезног 
здравственог осигурања у циљу да би се што већи број парова укључио у поступак 
вантелесне оплодње. 

Средства за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 
обезбеђују се у буџету општине Мали Иђош. 

 
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

Члан 2. 
Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:  

1. да пар има држављанство Републике Србије; 
2. да пар има пребивалиште на територији општине Мали Иђош најмање годину дана 

пре дана подношења захтева; 
3. да остварује право на здравствену заштиту преко РФЗО-а; 
4. да је и  поред одговарајућег лечења, брачном пару констатована неплодност, и то, 

како примарни стерилитет тако и секундарнин стерилитет (примарни стерилитет 
брачног пара подразумева да никада није остварена трудноћа, односно брачни пар 
нема ниједно дете, док секундарни стерилитет подразумева да је остварена трудноћа, 
али да брачни пар нема живо дете или има једно дете). 

5. да је пар искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава 
обавезног здравственог осигурања или да пар не испуњава услове за укључивање у 
Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено 
осигурање по било ком критеријуму прописаним Правилником РФЗО-а; 

6. да жена у моменту подношења захтева, није навршила 42 година живота.  
 
Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из става 1. овог члана, могу 

остварити и парови у којима мушкарац нема деце, или нема живе деце, и жене код којих је 
утврђен секундарни стерилитет (које имају једно дете, али немају услова да природним 
путем добију друго дете). 

Члан 3. 
Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу која се исплаћује из средстава 

буџета oпштине, се може остварити за један покушај вантелесне оплодње. 
III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 
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Члан 4. 

 
Висина финансијске помоћи износи 200.000,00 динара по пару, и исплаћује се у 

једнократном износу. 
 

IV. ПОСТУПАК 
Члан 5. 

Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси Општинском већу општине Мали 
Иђош. 

Захтев за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу мора бити својеручно 
потписан од стране оба партнера.  

Уз захтев се прилаже: 
 
1. фотокопија личних карти;  
2. уверење о држављанству Републике Србије пара; 
3. уверење о пребивалишту; 
4. фотокопија оверених здравствених књижица; 
5. извод из матичне књиге венчаних, или изјава оверена од стране два сведока да 

пар живи заједно; 
6. потврду да је пар претходно имао три покушаја који се финансирају из 

средстава обавезног здравственог осигурања или потврду РФЗО да пар не 
испуњава услове за за укључивање у Програм вантелесне оплодње који 
финансира Републички фонд за здравствено осигурање по било ком 
критеријуму прописаним Правилником РФЗО-а. Уколико је жена у моменту 
подношења захтева навршила 40 година живота, овај доказ се не прибавља, 
али је потребно да достави медицинску документацију као доказ о 
континуираном лечењу неплодности у периоду од две године пре 
подношења захтева; 

7. предрачун здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини 
средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње; 

8. фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и 
Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну 
оплодњу и асистирану репродукцију. 

 
Члан 6. 

Захтев се подноси на писарници Општинске управе, уз пратећу документацију, у 
затвореној коверти, са обавезном назнаком «Општинском већу - Захтев за финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу». 

Члан 7. 
О праву на финансијску помоћ одлучује Општинско веће на основу Мишљења Радне 

групе за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, у 
року од 30 дана од дана пријема захтева.  

Радну групу за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за вантелесну 
оплодњу именује Општинско веће посебним решењем. 

Радна група, на основу овог Правилника, доноси Мишљење о испуњености услова за 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу и поднеће предлог за усвајање односно одбијање 
захтева Општинском већу општине Мали Иђош. 

Против решења  Општинског већа о признавању односно непризнавању права на 
финансијску помоћ, се не може уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор. 

Члан 8. 
Средства за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, 

обезбеђују се у буџету општине Мали Иђош.  
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Средства за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из буџета општине Мали 

Иђош се преносе одговарајућој здравственој установи на основу решења Општинске управе 
и предрачуна здравствене установе. 
  Средства из става 1. овог члана преносе се према могућностима буџета општине Мали 
Иђош, а по редоследу подношења захтева, с тим да приоритет имају парови у којима жена у 
текућој години, у којој је одлука о додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу 
донета, навршава 42. година живота. 

 
Члан 9. 

 
Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намену за 

коју су додељена.  
Здравствена установа на чији рачун су уплаћена средства је дужна да достави рачун и 

потврду о обављеним услугама Одељењу за буџет и финансије, Општинске управе општине 
Мали Иђош, одмах а најкасније у року од 30 дана по обављеном поступку вантелесне 
оплодње. 

Пар који испуњава услове за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, а који је из 
оправданих разлога (оправданост разлога процењује Општинско веће) након ступања овог 
правилника на снагу, о сопственом трошку започео поступак вантелесне оплодње, има 
право на рефундирање дела трошкова у висини предвиђених средстава из члана 4. овог 
Правилника, на основу поднетог рачуна и потврде о извршеној вантелесној оплодњи. 
  Утврђена висина средстава из члана 4. овог Правилника се у изузетним случајевима 
може пренети на текући рачун пара којем је ово право Решењем утврђено, и то само ако уз 
захтев за финансијску помоћ приложе и налаз лекара специјалисте којим се потврђује да је 
због медицинских разлога код једног или оба партнера, поступак ВТО могуће обавити 
једино у иностранству, а чланови Радне групе обједињеним Мишљењем то и потврде.  

Фактуру и извештај здравствене установе у иностранству као доказ о наменском 
трошењу додељених средстава и спроведеном поступку вантелесне оплодње, корисник је 
дужан да достави у року од 30 дана, од дана извршеног поступка вантелесне оплодње, а 
најдуже у року од годину дана од дана преноса средстава, осим у случајевима када је због 
припреме за сам поступак вантелесне оплодње оправдан дужи рок.  

Уколико корисник средстава, у року из става 2. и става 4. овог члана, не достави 
извештај и фактуру здравствене установе у року, сматраће се да средства нису наменски 
утрошена и покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску 
затезну камату. 

 
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Мали Иђош“. 
Овај Правилник се објављује на интернет презентацији општине Мали Иђош. 
 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-2/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 
 

____________________ . ____________________ 
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7. 
 

На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања  
спортских удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“, бр. 21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош 
дана 23.01. 2020. године расписује следећи 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 

области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2020. годину 
 

1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова спортских организација из 
буџета општине Мали Иђош за 2020. годину износи 7.000.000,00 динара у оквиру РАЗДЕЛА 
5. ОПШТИНСКА УПРАВА, Општинска управа ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0001, позиција 174. 

 
7.000.000,00 динара 

и предвиђена су програмској класификацији 1301-0001, позиција 174  
-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  

 
2. На основу права на категоризацију, спортске организације, стичу право 

финансирања из буџета општине Мали Иђош, намењеног за редовне програме финансирања-
дотација, уз услов да испуне прописане критеријуме. 

3. Категоризација се изражава у бодовима. Максималан број бодова у поступку 
категоризације износи: 

 
1. за спортско удружење из олимпијске гране спорта – 100 бодова 
2. за спортско удружење из неолимпијске гране спорта – спортска грана која је 

препозната од МОК-а (члан АРИСФ-а) – 85 бодова. 
 

Максималан број бодова на основу појединих критеријума се утврђује на основу 
члана 6. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016). 

 
4. Основни критеријуми за категоризацију спортских удружења (клубова) у 

такмичарском спорту су: 
 

1. Статус спорта на националном и међународном плану 
2. Традиција спорта у граду/општини 
3. Ранг такмичења 
4. Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони 
5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења 
6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем 

 
5. Право на финансијска средстава из буџета општине Мали Иђош имају спортска 

удружења (клубови) и организације које доприносе развоју спорта, а чије је седиште на 
подручју општине Мали Иђош, уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене 
Правилником о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016). 
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6. По расписаном конкурсу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање 
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2020. годину, 
спортске организације, чланови Спортског савеза општине Мали Иђош, подносе пријаву уз 
коју прилажу:  

• образац пријаве I-1 
• копију решења о  упису у регистар, 

• копију чланства у гранском савезу, 
• копију одлуке о лицу за заступање, 

• копију решења о текућем рачуну  и овлашћеним лицима за потписивање 
финансијских докумената 

• доказ да није рачун блокиран  у току конкурисања 
 
Посебни услови: 
 

1. да клуб има осигуран простор за спровођење тренинга и одржавање такмичења. 
Приликом предаје захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ уговор о закупу простора или 
копија власничког листа ако је спортска организација власник објекта, 

2. да је клуб укључен у редовни систем такмичења гранског савеза. Приликом предаје захтева 
за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ завршни билтен лиге, за екипне спортове. За појединачне 
спортове, прилажу се завршни билтени с појединачних такмичења, 

3. да клуб има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту. Приликом предаје захтева за финансирање ПРИЛАЖЕ СЕ уговор о 
професионалном, хонорарном или волонтерском ангажовању као и копија законом 
предвиђене дипломе. 

4. да је клуб члан Спортског савеза општине Мали Иђош, која се доказује писаном изјавом 
заступника клуба уз образац I-1 

5. да је једном у току календарске године одржана скупштина спортског удружења (клуба), која 
се доказује писаном изјавом заступника клуба уз образац I-1 

6. да председник и органи спортског удружења (клуба) имају важеће мандате, која се доказује 
писаном изјавом заступника клуба уз образац I-1 

7. Јавни конкурс се објављује дана  23.01. 2020. године на огласној табли Општинске 
управе општине Мали Иђош, у „Службеном листу општине Мали Иђош” и на 
званичној интернет презентацији  општине Мали Иђош. 

8. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
МАЛИ ИЂОШ ЗА 2020. ГОДИНУна адресу Главна бр. 32., 24321 Мали Иђош, 
поштом или предајом писарници Општинске управе општине Мали Иђош. 
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 024/730-

010 локал 111., Дејан Шољага. 
Конкурс је отворен од 23.01.2020. године до потрошње средстава који су предвиђени 

Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2020. годину за ту намену. 
9. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до 

15,00 часова, у згради Општине Мали Иђош, Главна бр.32.,  на пријемном шалтеру 
Општинског услужног центра, односно преузети са званичне web-презентације општине 
Мали Иђош http://www.maliidјos.rs/www.kishegyes.com 

10. Спортска удружења (клубови) могу уложити приговор на извршену категоризацију и 
бодовање у року од 8 дана по пријему решења о категоризацији и бодовању Председништву 
Савеза.  

Уз приговор се доставља документација од значаја за утврђивање евентуалне грешке у 
систему бодовања. 
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Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-3/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   

 
____________________ . ____________________ 

 
 

8. 
 

На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, 
број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. Правилника о начину, мерилима и 
критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се 
финансирају/суфинансирају из буџета Општине  Мали Иђош  („Службени лист Општине 
Мали Иђош“, број 3/2017), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020. 
годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. бр. 33/2019) дана 23.01.2020. године 
Општинско већe општине Мали Иђош расписује 

 
КОНКУРС 

за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката из области културе у 2020. години 

 
1. Циљеви доделе средстава  
 

Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање 
програма/пројекта удружења, који доприносе друштвено економском развоју општине 
Мали Иђош. 

Приликом оцене пројеката и доделе средстава ће имати предност пројекти, који су 
усаглашени са усвојеним стратегијама општине Мали Иђош  

 
2. Намена средстава  
 

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације  
програма/пројекта удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања 
делатности (трошкови изнајмљивања просторија, трошкови комуникације, канцеларијски 
материјали, трошкови грејања и електричне енергије) пројектних активности, трошкови 
пројектног тима. 
 
3. Право учешћа на конкурсу 
 

Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији 
општине Мали Иђош и/или чије активности се реализују на територији општине Мали 
Иђош и чије финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош за 2020. 
годину. Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу 
извештавања према општини Мали Иђош на основу додељених средстава. 
 
4. Услови конкурса  
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На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско 

веће, додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом 
општине за ову намену. Удружење грађана  може учествовати са највише две пријаве у 
току једне буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се 
реализују најкасније до 31. децембра 2020. године. 
 

Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе 
додељениа средства. Извештаја о реализацији пројеката (наративни и финансијски) 
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 15. јануара 2021. 
године. 
 

Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и 
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације 
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају. 

 
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се 

преузети са интернет странице www.maliidjos.rs 
  

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су 
предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину за ту намену. 
 

Пријава на конкурс садржи: 
 
А) ОБАВЕЗНИ ДЕО  

1) Формулар пријаве за учешће на конкурсу  
2) Формулар буџета пројекта  
3) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)  
4) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор  
5) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума 

о сарадњи 
 

6) Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске 
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса 
 
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО  

1) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад 
организације 

2) Препоруке  
 

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у три штампана примерка и 
електронској форми  у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине 
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна 
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – НЕ ОТВАРАТИ 
 

Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија. 
 
6. Објава резултата  
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Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на 

интернет презентацији www.maliidjos.rs Удружења која су предале пријаве на конкурс биће 
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо. 
 

7. Извештавање  
 

У року од 30 дана од завршетка подржаног програма, али најкасније до 15. јануара 
2021. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском потрошењу 
средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског дела. 
Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се приложе 
фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је назначено, 
да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се 
састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије  рачуна и банковских извода (улаз 
средстава и излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-4/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
9. 
 
На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 
99/2011 – др. закони и 44/2018- др. закон), члана 4-14. Правилника о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и 
пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине 
Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 
2020.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 33/2019),  Општинско веће 
општине Мали Иђош 23.01.2020. расписује 

 
 

КОНКУРС 
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката удружења у 2020. години 

 
1. Циљеви доделе средстава 
 
Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање програма/пројеката 
удружења, који доприносе друштвено економском развоју општине Мали Иђош. Приликом 
оцене пројеката и доделе средстава предност ће имати пројекти који су усаглашени са 
усвојеним стратегијама општине Мали Иђош 
 
2. Намена средстава 
 
Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације програма/пројеката 
удружења: трошкови пројектних активности и трошкови обављања делатности (трошкови 
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изнајмљивања просторија, трошкови комуникације, канцеларијски материјали, трошкови 
грејања и електричне енергије), трошкови пројектног тима. 
 
3. Право учешћа на конкурсу 
 
Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији општине 
Мали Иђош и/или чије активности се реализују на територији општине Мали Иђош и чије 
финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош за 2020. годину. Из 
Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу извештавања према 
општини Мали Иђош на основу додељених средстава. 
 
4. Услови конкурса 
 
На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско веће, 
додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом општине за 
ову намену. Удружење може учествовати са највише две пријаве у току једне буџетске 
године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се реализују најкасније 
до 31. децембра 2020. године. 
 
Удружења грађана, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе 
додељена средства. Извештај о реализацији пројеката (наративни и финансијски) доставити 
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 15. јануара 
2021. године. 
 
Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и 
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације 
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају. 
 
Пријаве на конкурс искључиво на предвиђеном формулару може предати, који можете 
преузети на интернет страници www.maliidjos.com.  
5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
 
Рок за подношење пријаве је од 17. фебруара. до 20. марта 2020. године 14.00 часова. 
 

Пријава на конкурс садржи: 
 

А) ОБАВЕЗНИ ДЕО: 
1) Формулар пријаве за учешће на конкурсу 
2) Формулар буџета пројекта 
3) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР) 
4) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор 
5) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / 

меморандума о сарадњи 
Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске 
поште на адресу opstina.maliidos@gmail.com  

6) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса 
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО 

1) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад 
организације 

2) Препоруке 
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Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у једном штампаном примерку и 
електронској форми  у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине 
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна 
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА – НЕ ОТВАРАТИ 
 
Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија. 

 
6. Објава резултата 

 
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на интернет 
презентацији www.maliidjos.com. Организације које су предале пријаве на конкурс биће 
обавештене о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо. 
 

7. Извештавање 
 
У року од 15 дана од завршетка подржаног програма, али најкасније до 15. јануара 2021. 
године подржана организација морад да поднесе извештај о наменском потрошењу средстава 
из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског дела. Наративни део 
садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се приложе фотографије са 
програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је назначено, да општина Мали 
Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се састоји од 
спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна и банковских извода (улаз средстава и 
излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава. 
 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-5/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
10. 

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 
51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања 
права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења 
грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 
21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020.годину („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 33/2019) председник општине Мали Иђош 23.01.2020. 
расписује 

 
 

КОНКУРС 
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2020. години 

 
 
1. Циљеви доделе средстава  
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Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката за стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње. 

Приликом оцене пројеката и доделе средстава ће имати предност пројекти, који су 
усаглашени са усвојеним стратегијама општине Мали Иђош  

 
2. Намена средстава  
 

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање реализације 
програма/пројеката удружења који су већ учествовали у активностима заштите 
пољопривредних усева.  
 
3. Право учешћа на конкурсу 
 

Право учешћа на конкурсу имају удружења чије седиште се налази на територији 
општине Мали Иђош и чије финансирање НИЈЕ предвиђено буџетом општине Мали Иђош 
за 2020. годину. Из Конкурса биће искљученa удружења, којa имају неизвршену обавезу 
извештавања према општини Мали Иђош на основу додељених средстава. 
 
4. Услови конкурса  
 

На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије, коју именује Општинско 
веће, додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом 
општине за ову намену. Удружење  може учествовати са највише две пријаве у току једне 
буџетске године. Из овог конкурса се финансирају искључиво пројекти који се реализују 
најкасније до 31. децембра 2020. године. 
 

Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе 
додељениа средства. Извештаj о реализацији пројеката (наративни и финансијски) 
доставити најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта, али најкасније до 31. 
децембра 2020. године. 
 

Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију и 
испуњење додатних услова од подносилаца пријава, као и право на мониторинг реализације 
пројеката. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају. 

 
Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се 

преузети са интернет странице www.maliidjos.rs 
 

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су 
предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину за ту намену. 

 
Пријава на конкурс садржи: 
 
А) ОБАВЕЗНИ ДЕО  
1) Формулар пријаве за учешће на конкурсу  
2) Формулар буџета пројекта  
3) Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)  
4) Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор  

5) У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума о 
сарадњи 
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6) Целокупни предлог пројекта у електронској форми на ЦД-у или путем електронске поште на 

адресу opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Изјаву о тачности података и прихватању услова конкурса 
 
Б) НЕОБАВЕЗНИ ДЕО  
1) Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад 

организације 
2) Препоруке  
 

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти у три штампана примерка и 
електронској форми  у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине 
Мали Иђош) или путем поште на адресу Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна 
улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ – НЕ ОТВАРАТИ 
 

Поступак јавног конкурса спровешће Конкурсна комисија. 
 
6. Објава резултата  

 
Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на 

интернет презентацији www.maliidjos.rs  Удружења која су предала пријаве на конкурс биће 
обавештена о резултатима путем поште. Предату конкурсну документацију не враћамо. 
 

7. Извештавање  
 

У року од 30 дана од завршетка подржаног програма/пројеката, али најкасније до 31. 
децембра 2020. године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском 
потрошењу средстава из овог конкурса. Извештај се састоји из наративног и финансијског 
дела. Наративни део садржи текстуални стручни опис реализације пројекта, уз које се 
приложе фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци, итд. где је 
назначено, да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски 
извештај се састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије  рачуна и банковских 
извода (улаз средстава и излаз срадстава), који доказују наменско трошење средстава. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-6/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
11. 
 
На основу члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине („Службени лист Општине Мали 
Иђош“, брoj 7/2019) а у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/2019) и чланом 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник 
РС“, број 45/13 и 25/2019 – др. закон) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 23.01.2020. године доноси 
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РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

 РЕШЕЊА  
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

Овим Решењем  се врше измене и допуне  Решења о образовању Савета за здравље 
општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2017). 
 

Члан 2. 
 У члану 2. Решења у ставу 1. алинеја 8. мења се и гласи: 
„ -  Милан Предовић, из Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала за Северно-
бачки округ односно општину Мали Иђош 
 
 После алинеје 8. додаје се нова аленија 9. која гласи: 

- Крсто Баћовић, из Завода за јавно здравље Суботица.“ 
 

Члан 3. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-7/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
12. 
 

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2016), члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017)  члана 6. и 12. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда („ Службени гласник РС, 
број 16/2018) Општинско веће Општине Мали Иђош, дана 23.01.2020. г. доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
Издаје се у закуп зградa занатства и личних услуга, зграда број 4, која се налази на 
катастарској парцели бр. 2844 КО Мали Иђош, на делу ове парцеле под бројем 4,  број листа 
непокретности 4956 у ул. Занатлијска Мали Иђош, површине 29 м2, који је у јавној својини 
Општине Мали Иђош, на период од 5 година, у виђеном стању, за износ од 4.000,00 динара 
месечно Предузетнику Жужани Валка (ЈМБГ:1804990825306) из Куле, ул. Ади Ендреа бр.16 
регистрованој у АПР са пословним именом предузетника: ZSUZSANNA VALKA 
PREDUZETNIK KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA PROFIT PLAN MALI IĐOŠ, седиште у 
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Малом Иђошу, ул. 2. Ракоци Ференца бр. 56, ПИБ: 110701870, МБ:64959352, шифра 
делатности 6920, текући рачун бр. 325-9500600021107-70. 

Закупац се обавезује да у закупљеној непокретности из става 1. овог решења обавља 
делатност услуге - шифра делатности 6920 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски 
послови; пореско саветовање. 

Понуђачу Жужани Валка из Куле се уплаћени депозит урачунава у закупнину коју је 
у обавези да плаћа након закључења уговора о закупу. 
 

Образложење 
 

Дана 27.12.2019. г. Општинско веће општине Мали Иђош је донело Одлуку о 
расписивању јавног огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини Oпштине Мали 
Иђош и расписало Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за 
давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Иђош бр. 06-73-1/2019-01. 

Оглас је објављен на огласној табли општинске управе Општине Мали Иђош, у 
„Службеном листу Општине Мали Иђош“ и на званичној интернет страници Општине Мали 
Иђош и рок за подношење понуда рачунао се од наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Мали Иђош“. 

Рок за подношење затворених писмених понуда је истекао 16.01.2020.г. у 12,00 
часова, с тим што је отварање приспелих затворених понуда обављено дана 17.01.2020.г. у 
12,00 часова. 

Почетна цена издавања у закуп износила је 3.770,00 динара, а износ депозита је такође 
3.770,00 динара (износ једне месечне закупнине). У висину закупнине нису урачунати сви 
трошкови коришћења закупљеног простора (електрична енергија, грејање, вода, 
телефон,чистоћа и др.) 

До 16.01.2020.г. у 12,00 часова у општину Мали Иђош је приспела једна благовремена 
и потпуна понуда, од стране предузетнице Жужане Валка из Куле, власнице PROFIT PLAN, 
која је понуду предала 14.01.2020.г. у 08,25 часова са понудом од 4.000,00 динара месечно. 

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини општине 
Мали Иђош је дана 17.01.2020.г. сачинила записник бр. 464-18/2019. Једини учесник 
поступка понуђач Жужана Валка је присуствовала отварању писмених понуда. Уз пријаву и 
понуду Жужана Валка је доставила уредну пријаву, ишчитану личну карту и доказ о уплати 
депозита од 3.770,00 динара. 

Поступак прикупљања понуда је спроведен и прихваћена је понуда Жужане Валка  
која је испуњавала услове огласа. 

Понуђачу Жужани Валка се уплаћени депозит урачунава у закупнину коју је у 
обавези да плаћа након закључења уговора о закупу. 

Како је горе наведена понуда Предузетника Жужане Валка из Куле једина и највиша, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења се може поднети тужба надлежном 
суду у року од 15 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-8/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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13. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени 
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 23.1.2020. године доноси: 

 
Закључак 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност на предлог Општинског правобраниоца Општине Мали Иђош од 
дана 21.1.2020. године о уклањању објекта угоститељства у Фекетићу ул. Братства бр. 44. 
катастарска парцела бр. 40, број листа непокретности 4914 к.о. Фекетић  и задужује се 
Општинска управа општине Мали Иђош за даље поступање по захтеву. 
 

Члан 2. 
 Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-9/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
14. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2018) и препоруке  Савета за здравље општине Мали 
Иђош  Општинско веће дана 23.01.2020.г. донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се подношење захтева за анализу здравственог стања становништва 
општине Мали Иђош Заводу за јавно здравље у Суботици.  
 
 

Члан 2. 
 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-10/2020-01 



Страна 18.               Година 2020.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 2. 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
  

____________________ . ____________________ 
 

 
15. 
 
На основу члана 48. Пословника Oпштинског већа општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“ број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној 23.01.2020. године, доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Општина Мали Иђош подржава грађанску иницијативу за поновни саобраћај аутобуске 
линије на релацији Фекетић - Сегедин. 
 
Опис проблема: 
1. Од 05.01.2020 године, обустављена је редовна линија на реалцији Фекетић – Сегедин. 

Прекид ове аутобуске линије којом управљају  Аутобуски превозник SUBOTICA 
TRANS и Аутобуски превозник BEČEJPREVOZ ће озбиљно утицати на 
становништво Војводине, јер је ово једина линија која постоји између Сегедина и 
овог подручја.  Одлука о обустави аутобуске линије нарочито утиче на студенте који 
недељно користе наведене аутобусе. 

 
2. Од Суботице до Сегедина има редовне аутобуске линије сваког јутра у 06:30 
сати (SUBOTICA TRANS), али овај превоз не решава проблеме наших суграђана, јер 
аутобус Аутобуског превозника SAOBRAĆAJ ŽABALJ на релацији Фекетић - Бачка 
Топола - Суботица, из Фекетића креће у 5:30 часова а пристиже у Суботицу у 6:40 
часова, те путници немају времена да стигну на аутобус за Сегедин и једино 
аутомобилом могу стићи на време до Суботице како би стигли на аутобус до 
Сегедина.  
 

Молба грађана за проблем описан у тачци 1. је према SUBOTICA TRANS-у и 
BEČEJPREVOZ-у у смислу да се врате линије на релацији Фекетић-Сегедин у саобраћај 
током целе недеље. Ако за то не постоји могућност, да се одреди мањи број полазака, нпр. 
понедељком и петком да се обезбеди путовање ђака. 
 
У погледу проблема у тачци 2. молба грађана је да се ускладе поласци из Фекетића тако да 
грађани из Фекетића, Малог Иђоша и Бачке Тополе на време стигну за Суботицу на аутобус 
за Сегедин. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-4-11/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   

            
 ____________________ . ____________________ 
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16. 

            
 На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени 
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 23.1.2020. године доноси: 

 
Закључак 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Молба ОШ „Никола Ђурковић“ Фекетић, ООШ „Ади Ендре“ Мали Иђош и 
ОШ „Вук Караџић“ Ловћенац од дана 22.01.2020. године за одобрење финансијских 
средстава за израду аката: 

- Процене ризика од катастрофа 
- План заштите и спасавања 

Члан 2. 
 

 Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-12/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
17. 
    

На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени 
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 23.01.2020. године доноси: 

 
Закључак 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Молба Мирнич Јожефа и Барањи Силарда од дана 13.01.2020. године за 
куповину парцеле у јавној својини и материјал се доставља Општинској управи општине 
Мали Иђош ради даље поступање. 
 

Члан 2. 
 

 Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-13/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
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____________________ . ____________________ 
 

 
18. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени 
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 23.01.2020. године доноси: 

 
Закључак 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Молба Бранка Радомана и осталих потписника од дана 09.01.2020. године за 
куповину парцеле у јавној својини и материјал се доставља Општинској управи општине 
Мали Иђош ради даље поступање. 
 

Члан 2. 
 

 Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-14/2020-01 
Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
19. 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 23.01.2020. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

 
 Усваја се Захтев Жељка Зорића од дана 23.01.2020. године за лечење малолетног 
детeта у износу од 50.000,00 РСД на терет буџета општине Мали Иђош и предмет се 
доставља Општинској управи општине Мали Иђош.  
 

Члан 2. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-4-15/2020-01 
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Дана: 23.01.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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4. 
 
 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2020.  január 17-én meghozza a következő 
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

 Elfogadjuk Olga Kaluđerović 2020.01.16-i kérelmét, és 50.000,00 dinárt hagyunk jóvá 
Kishegyes község költségvetésének terhére, és a tárgyat továbbítjuk Kishegyes község Községi 
közigazgatásának. 
 

2. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-2-1/2020-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2020.01.17-én 
Kishegyes                                                                              
 

____________________ . ____________________ 
 
 

5. 
 

A közbeszerzésről szóló törvény 51. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 14/2015 és 
68/2015 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2020. január 23-án megtartott ülésén 
meghozza a  

HATÁROZATOT 
a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 
1. szakasz 

 
Elfogadjuk a 2020. évi közbeszerzési tervet. 
A közbeszerzési terv javaslatát 2020.01.17-én dolgozták ki, 404-1-1/2020-01 szám alatt. 
 

2. szakasz 
 

Az elfogadott 2020. évi közbeszerzési tervet meg kell jelentetni a közbeszerzések internetes 
honlapján, a meghozatalától számított tíz napon belül. 
 

3. szakasz 
 
A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-1/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

6. 
 

Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 07/2019 
szám) és Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat 6. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 33/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2020. Január 
23-án megtartott ülésén meghozta a következő  

 
SZABÁLYZATOT 

PÉNZBELI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉ NEK 
KRITÉRIUMAIRÓL KISHEGYES KÖZSÉGBEN, TESTEN KÍVÜLI 

MEGTERMÉKENYÍTÉSRE 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 

A jelen szabályzat szabályozza a pénzbeli támogatásra való jogosultság érvényesítésének 
kritériumait Kishegyes községben, testen kívüli megtermékenyítésre. 

A jelen szabályzat meghatározza a szélesebb körű jogosultságot, a kötelező 
egészségbiztosításból eredő jogosultsághoz viszonyítva, annak érdekében, hogy minél több pár 
bekapcsolódjon a testen kívüli megtermékenyítési eljárásba. 

A  testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság érvényesítésére 
szánt eszközök Kishegyes község költségvetéséből biztosítottak. 
 
II.   JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 
 
  2. szakasz 
 

A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság érvényesítésének 
kritériumai a következők: 

1. a pár a Szerb Köztársaság állampolgára; 
2. a pár állandó lakóhelye Kishegyes község területén van, legalább egy éve a kérelem 

benyújtását megelőzően; 
3. egészségügyi ellátásra jogosult a KEBA-on keresztül;  
4. megfelelő gyógykezelés mellett is terméketlenséget állapítottak meg a házaspárnál, 

mégpedig, elsődleges meddőség és másodlagos meddőség (az elsődleges meddőség azt 
jelenti, hogy terhességre soha nem került sor, illetve hogy a párnak nincs egy gyermeke 
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se, míg a másodlagos meddőség azt jelenti, hogy sor került már terhességre, de a 
házaspárnak nincs élő gyermeke, vagy egy gyermeke van).  

5. a pár már kihasználta azon három kísérletre való jogosultságot, amelyet a kötelező 
egészségbiztosítás eszközeiből finanszíroznak, vagy a pár nem tesz eleget azon testen 
kívüli megtermékenyítési programba való bekapcsolás feltételeinek, amelyet a 
Köztársasági Egészségbiztosítási Alap finanszíroz, a KEBA szabályzatával előírt 
bármely kritériuma alapján;  

6. a nő, a kérelem benyújtásának pillanatában, még nem töltötte be a 42. életévét. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli  

támogatására azok a párok is jogosultak, ahol a férfinak nincs gyermeke, vagy nincs élő gyermeke, 
és azok a nők, akiknél másodlagos meddőséget állapítottak meg (egy gyermekük van, de nincsenek 
meg a feltételek ahhoz, hogy természetes úton legyen második gyermekük).  
 

3. szakasz 
 

A községi költségvetésből származó, testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására 
való jogosultság csak egy testen kívüli megtermékenyítési kísérletre érvényes. 
 

II.  PÉNZBELI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
 

4. szakasz 
 

 A pénzbeli támogatás összege 200.000, 00 dinár páronként, és egy összegben kerül 
kifizetésre. 
 

IV. ELJÁRÁS 
5. szakasz 

 
 A pénzbeli támogatásra irányuló kérelmet Kishegyes község Községi tanácsa részére 
kell benyújtani.  
 A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására irányuló kérelmet mindkét fél 
saját kezűleg kell hogy aláírja. 
 A kérelem mellé a következőket kell csatolni: 
  

1. személyi igazolványok fénymásolata; 
2. Szerb Köztársaság állampolgársági bizonylata a pár részére; 
3. lakhelyigazolás; 
4. hitelesített egészségügyi könyvecskék fénymásolata; 
5. házassági anyakönyvi kivonat, vagy két tanú által hitelesített nyilatkozat, miszerint a 

pár együtt él; 
6. bizonylat, miszerint a párnak előzőleg már volt három kísérlete, amelyet a kötelező 

egészségbiztosítás eszközeiből finanszíroztak, vagy a KEBA által kiadott bizonylat, 
miszerint a pár nem tesz eleget azon testen kívüli megtermékenyítési programba való 
bekapcsolás feltételeinek, amelyet a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap 
finanszíroz, a KEBA szabályzatával előírt bármely kritériuma alapján. Amennyiben 
a kérelem benyújtásának pillanatában a nő betöltötte 40. életévét, erre a bizonylatra 
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nincs szükség, de bizonyítékként mellékelnie kell azon egészségügyi dokumentációt,  
miszerint folyamatos meddőségi gyógykszelésen vett részt, a kérelem benyújtása 
előtti két évben;  

7. azon egészségügyi intézmény testen kívüli megtermékenyítés költségeiről szóló 
előszámlája, amely a testen kívüli megtermékenyítést fogja végezni; 

8. egészségügyi dokumentáció és laboreredmények fénymásolata, amelyet az 
Egészségügyi Minisztérium szakbizottsága is követel a testen kívüli 
megtermékenyítéshez és közreműködés útján történő szaporodáshoz.  

 
 6. szakasz 

 
A kérelmet a Községi közigazgatás iktatójánál kell beadni, a mellékletekkel együtt, zárt  

borítékban, a következő megjelöléssel „Községi tanács részére – Testen kívüli megtermékenyítés 
pénzbeli támogatására irányuló kérelem”. 

 
7. szakasz 

 A pénzbeli támogatásra való jogosultságról a községi tanács dönt, a testen kívüli 
megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság feltételei kielégítésének megállapítására 
szolgáló munkacsoport véleményezése alapján, a kérelem átvételétől számított 30 napon belül. 
 A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság feltételei 
kielégítésének megállapítására szolgáló munkacsoportot a községi tanács nevezi ki, külön 
végzéssel. 
 A munkacsoport, a jelen szabályzat alapján, véleményezést hoz a testen kívüli 
megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság feltételeinek kielégítéséről, és javaslatot 
nyújt be Kishegyes község Községi tanácsának a kérelem elfogadására, illetve elutasítására. 
 A községi tanács jogosultság elismeréséről, illetve el nem ismeréséről szóló végzése 
ellen nem lehet fellebbezni, egyedül közigazgatási per indítható. 
 

8. szakasz 

A testen kívüli megtermékenyítés pénzbeli támogatására való jogosultság 
érvényesítésére  

irányuló eszközök Kishegyes község költségvetésében biztosított. 
 A Kishegyes község költségvetéséből származó, testen kívüli megtermékenyítés 
pénzbeli támogatására irányuló eszközöket átutalják a megfelelő egészségügyi intézménynek, a 
Községi közigazgatás végzése és az egészségügyi intézmény előszámlája alapján. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket Kishegyes község 
költségvetésének lehetőségei szerint utalják át, a kérelem benyújtási sorrendje szerint, azzal, hogy 
előnyben részesülnek azok a párok, ahol a nő, a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló 
pénzbeli támogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalának évében betölti a 42. életévét. 
  

9. szakasz 

Az eszközfelhasználó az odaítélt eszközöket köteles kizárólag arra a célra felhasználni,  
amelyre kapta. 
 Az az egészségügyi intézmény, akinek a számlájára utalták az eszközöket, köteles 
kézbesíteni a Községi közigazgatás költségvetési és pénzügyi osztályának a számlát, valamint az 
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elvégzett szolgáltatásról szóló bizonylatot, azonnal, de legkésőbb a testen kívüli megtermékenyítés 
végrehajtásától számított 30 napon belül. 
 Az a pár, aki eleget tesz a testen kívüli megtermékenyítésre irányuló pénzbeli támogatás 
feltételeinek, de indokolt okok miatt (az okok indokoltságát a községi tanács állapítja meg), a jelen 
szabályzat hatályba lépését követően, saját költségén kezdte meg a testen kívüli 
megtermékenyítési eljárást, költségtérítésre jogosult, a szabályzat 4. szakaszában előlátott 
eszközök magasságában, a végrehajtott testen kívüli megtermékenyítésről szóló számla és 
bizonylat alapján. 
 Kivételes esetben, a jelen szabályzat 4. szakaszában megállapított összeg, átutalható 
annak a párnak a számlájára, amelynek jogosultságát végzéssel megállapították, de csak akkor, ha 
a pénzbeli támogatásra irányuló kérelem mellé csatolják azt szakorvosi leletet, amely megerősíti, 
hogy vagy az egyik fél, vagy mindkét fél egészségügyi problémája miatt a TKM egyedül 
külföldön  végezhető el, és ezt a munkacsoport tagjai egyesített véleményezéssel megerősítenek. 

Az odaítélt eszközök célirányos felhasználásának bizonyítékaként, a felhasználó köteles 
kézbesíteni a külföldi egészségügyi intézmény számláját és jelentését, a testen kívüli 
megtermékenyítés végrehajtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb az eszközátutalástól 
számított egy éven belül, kivéve, ha a testen kívüli megtermékenyítési eljárásra való felkészülés 
miatt, hosszabb időre van szükség.  

Amennyiben az eszközfelhasználó nem kézbesíti a jelen szakasz 2. és 4. bekezdésében 
említett határidőn belül az egészségügyi intézmény jelentését és számláját, úgy tekintjük, miszerint 
az eszközöket nem célirányosan használták fel, és megindítjuk az átutalt eszközök visszatérítési 
eljárását, megnövelve a késedelmi kamattal. 

 
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

10. szakasz 
 

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

A jelen szabályzatot meg kell jelentetni Kishegyes község honlapján. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács Marko Lazi ć, s.k. 
Szám: 06-4-2/2020-01  Községi tanács elnöke 
Kelt: 2020.01.23-án 
Kishegyes                                                                              
 
 

____________________ . ____________________ 
 
7. 
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Kishegyes község sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló 
szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 
Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) 
alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. január 23-án kiírja a következő  
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes 

község 2020. évi költségvetéséből  
 

1. Kishegyes község 2020. évi költségvetéséből sportszervezetek költségei támogatására 

szolgáló eszközök teljes összege 7.000.000,00 dinár a következők keretein belül 5. FEJEZET 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, Községi közigazgatás 14. PROGRAM-SPORT ÉS IFJÚSÁG 
FEJLESZTÉSE, Programosztályozás 1301-0001, 174. helyrend. 
 

7.000.000,00 dinár 
előlátott a 1301-0001 progrmosztályozásnál is, 174. helyrend 
-Sportklubok, egyesületek és a sportszövetségek támogatása- 

 
2.  A kategorizálásra való jog alapján a sportszervezetek támogatási jogot nyernek Kishegyes 

község költségvetéséből, állandó programok támogatására-dotáció, azzal a feltétellel, ha kielégítik 
az előírt kritériumokat. 

3. A kategorizációt pontokban fejezik ki. A kategorizációs eljárásban a maximális pontszám a 
következő: 

1. olimpiai sportághoz tartozó sportegyesületeknek-100 pont 
2. nem olimpiai sportághoz tartozó sportegyesületeknek-sportág, amely a NOB által elismert 

(ARISF tagja)-85 pont. 
Az egyéni kritériumok alapján történő maximális pontszám meghatározása Kishegyes község 

sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 6. szakasza 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) alapján történik. 

4. A sportegyesületek (klubok) kategorizálásának általános kritériumai a versenysportban a 
következők: 

1. Sport helyzete a nemzeti és nemzetközi tervben 
2. Sport hagyománya a városban/községben 
3. Vesenyrang 
4. Elért eredmények az elmúlt versenyidényben 
5. Versenycsapatok száma a verseny állandó rendszerében 
6. Megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazott szakemberek száma 
 

5. Kishegyes község költségvetéséből származó támogatási eszközökre azok a  
spotregyesületek (klubok) és szervezetek jogosultak, akik hozzájárulnak a sport fejlesztéséhez, 
székhelyük Kishegyes község területén van, azzal a feltétellel, hogy kielégítik Kishegyes község 
sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzattal előlátott 
kritériumokat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám). 
 
6. Programok és projektek támogatására vagy társtámogatására kiírt pályázat szerint sport 

területén Kishegyes község 2020. évi költségvetéséből  
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, a sportegyesületek, Kishegyes község Sportszövetségének tagjai nyújtják be a kérelmet, amely 
mellé a következőket mellékelik: 

• Jelentkezési űrlap I-1, 

• Nyilvántartásba való bejegyzésről szóló végzés fénymásolata, 

• Ágazati szövetségi tagság fénymásolata, 

• Képviselő személyéről szóló határozat fénymásolata, 

• Folyószámláról és a pénzügyi dokumentumok aláírására felhatalmazott személyekről szóló 
végzés fénymásolata, 

• Bizonylat arról, hogy a számla nem zárolt a pályázat során 

Külön feltételek: 
1. Hogy a klub biztosított helyiséggel rendelkezik az edzések és a versenyek 

megtartására. A támogatási kérelem benyújtása során MELLÉKELNI KELL  a helyiség 
bérleti szerződését vagy a tulajdonlap fénymásolatát, ha a sportegyesület a létesítmény 
tulajdonosa, 

2. Hogy a klub az ágazati szövetség állandó versenyrendszeréhez tartozik. A támogatási 
kérelem benyújtása során MELLÉKELNI KELL  a liga rövid jelentését, a 
csapatsportokra. Az egyéni sportokra mellékelni kell a rövid jelentést a egyéni 
versenyekről.  

3. Hogy a klub legalább egy szakemberrel rendelkezik, aki törvénnyel előlátott minősítéssel 
rendelkezik a sportban való munkára. A támogatási kérelem benyújtása során 
MELLÉKELNI KELL  a szakmai, tiszteletdíjas vagy önkéntes alkalmazásról szóló 
szerződést, mint ahogy a törvénnyel előlátott diploma fénymásolatát. 

4. Hogy a klub Kishegyes község Sportszövetségének tagja, amelyet a klub képviselőjének 
írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

5. Hogy egyszer a naptári évben sportegyesületi (klub) közgyűlést tartottak, amelyet a klub 
képviselőjének írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

6. Hogy a sportegyesület (klub) elnöke és szervei érvényes mandátummal rendelekznek, 
amelyet a klub képviselőjének írásos nyilatkozatával bizonyítanak az I-1 Űrlap mellett 

7. A nyilvános pályázat 2020. január 23-án jelenik meg Kishegyes község Községi 
közigazgatása hirdetőtábláján, Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és Kishegyes község 
hivatalos honlapján. 

8. A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani a következő felirattal:  NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT  PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA ÉS 
RÉSZTÁMOGATÁSÁRA SPORT TERÜLETÉN KISHEGYES KÖZSÉG 2 020. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, a következő címre: Fő utca 32., 24321 Kishegyes, postai úton 
vagy át lehet adni Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójánál. 
 

További információt a pályázattal kapcsolatban a következő telefonszámon kaphatnak: 
024/730-010, 111-es mellék, Dejan Šoljaga. 
A pályázat 2020. január 23-tól nyitott, Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló 
határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig. 

9. A pályázati dokumentáció munkanapokon 7.00-15.00 óráig átvehető a kishegyesi  
községházán, Fő u. 32., Kishegyes, ügyfélszolgálati központ, illetve letölthető Kishegyes község 
hivatalos honlapjáról: www.kishegyes.com  

10. A sportegyesületek (klubok) panaszt nyújthatnak be a végrehajtott kategorizációra és  
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pontozásra, a kategorizációról és pontozásról szóló végzés átvételétől számított 8 napon belül. 
A panasz mellé mellékelni kell a pontozási rendszerben történt lehetséges hiba megállapítására 
szolgáló fontos dokumentációt. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                               Marko Lazić, s.k. 
Szám: 06-4-3/2020-01                                                                  A Községi tanács elnöke 
Kelt: 2020. január 23-án 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
8. 
 

A kultúráról szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2009, 13/2016  és 30/2016 szám-kiig.), Kishegyes község költségvetéséből 
támogatott/közösen támogatott kulturális programok/projektek kiválasztásának módjáról, 
mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza, (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
3/2017 szám) és Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 33/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. január 23-án 
kiírja a következő 
 

PÁLYÁZATOT 
pénzeszközök odaítélésére kulturális programok/projektjek támogatására vagy közös 

támogatására  a 2020. évben 
 
 

 
1. Eszközözök odaítélésének célja 
  

Az eszközök odaítélésének általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek 
támogatása vagy közös támogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmi-
gazdasági fejlődéséhez. 

A projektek elbírálása és az eszközök odaítélése során előnyben részesülnek azok a 
projektek, melyek összhangban állnak Kishegyes község elfogadott stratégiáival. 

 
2. Az eszközök rendeltetése 
 
Az eszközök az egyesületek programjai/projektjei megvalósításának támogatására vagy közös 
támogatására irányulnak: projekttevékenységek és tevékenység végzésének költségei (helyiség 
bérlete, kommunikációs költségek, irodai eszközök, fűtés- és villanyáram költségek), projekt 
csapat költségei. 
 
3. Pályázaton való részvételi jog 
 

A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község 
területén van, és  /vagy tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg, és amelyek 
finanszírozása NEM előlátott Kishegyes Község 2020. évi költségvetésében. A pályázaton nem 
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vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek 
Kishegyes község felé. 
 
4. Pályázati feltételek 
 

A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata 
alapján, egyszeri, vissza nem térítendő pénzeszköz kerül odaítélésre, amely а községi 
költségvetésben e célra előlátott. A polgári egyesület legfeljebb két jelentkezéssel pályázhat az 
adott költségvetési évben. E pályázatból kizárólag olyan projekteket támogatunk, amelyek 
legkésőbb 2020. december 31-ig megvalósulnak. 

 
A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni az odaítélt 

eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló beszámót (narratív és pénzügyi) be kell nyújtani 
a projekt befejeztétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 15-ig. 
 

Kishegyes község fenntartja jogát, hogy szükség szerint további dokumentációt, valamint 
további feltételeket kielégtítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projekt megvalósítása 
ellenőrzésének jogát. A jelentkezési lapokat és a mellékelt dokumentációt a kérelmezőkenk nem 
juttatjuk vissza.  

 
 

A pályázatra való jelentkezési lapokat kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet 
benyújtani, amely letölthető a www.maliidjos.rs internetes oldalról. 

 
A pályázat egész évben nyitott, illetve azon eszközök felhasználásáig, melyek e célra 

előlátottak a 2020. évi községi költségvetéssel. 
 

А pályázatra való jelentkezési lap a következőket tartalmazza: 
 
А) KÖTELEZ Ő RÉSZ: 

1) Pályázati formanyomtatvány 
2) Projekt költségvetési formanyomtatványa 

3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR) 
4) Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata  
5) Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló 

szerződés/memorandum fénymásolata 
6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n, vagy e-mailen keresztül az  

opstina.maliidos@gmail.com címre 
7) Az adatok hitelességéről és a pályázat feltételeinek elfogadásáról tett nyilatkozat 

 
B) NEM KÖTELEZ Ő RÉSZ: 

1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb, szervezet munkáját bemutató dokumentáció 
2)  Javaslatok 

 
 

A pályázatra való jelentkezési lapot zárt borítékban, három nyomtatott példányban és 
elektronikus formában kell átadni Kishegyes község iktatójában (ügyfélszolgálat a kishegyesi 
községháza épületében) vagy postai úton elküldeni a Pályázati bizottság részére, Kishegyes 
község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes, a következő megjelöléssel ESZKÖZÖK 
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ODAÍTÁLÉSÉRE SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS, 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET Ű EGYESÜLETEK RÉSZÉRE-NEM FELNYITNI  

 
A nyilvános pályázat eljárását a pályázati bizottság folytatja le. 

 
6. Eredményhirdetés 

 
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.maliidjos.rs  

internetes oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton értesítjük. A beadott 
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 
  

7. Tájékoztatás 
 

A támogatott program/projekt befejeztét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 
15-ig, a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök célirányos 
felhasználásáról szóló beszámolót. A beszámoló narratív és pénzügyi részből áll. A narratív rész 
tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, amelyhez mellékelni kell a 
programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat, újságcikkeket, stb., ahol megjelölt, 
miszerint a projektet Kishegyes község támogatja illetve közösen támogatják. A pénzügyi 
beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő és 
kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célirányos 
felhasználását. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-4/2020-01        Marko Lazić, s.k. 
Kelt:2020.01.23-án               Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
9. 
 

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 
51/2009, 99/2011 -egyéb törvény és 44/2018 szám - egyéb törvény), Kishegyes község 
költségvetéséből származó eszközök kiutalására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló 
szabályzat 4-14. szakasza, polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2020. évi 
költségvetéséről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 33/2019 sz.) alapján, 
Kishegyes község Községi tanácsa 2020. január 23-án kiírja a következő 

 
 

PÁLYÁZATOT 
egyesületek programjainak/projektjeinek támogatására vagy társtámogatására a 2020. 

évben 
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1. Eszközök kiutalásának céljai 
Az eszközök kiutalásának általános célja egyesületek olyan programjainak/projektjeinek a 

támogatása vagy társtámogatása, amelyek hozzájárulnak Kishegyes község társadalmi és 
gazdasági fejlődéséhez. A projektek értékelése és az eszközök kiutalása során előnyben 
részesülnek azok a projektek, melyek összehangoltak Kishegyes község elfogadott 
stratégiáival. 

 
2. Eszközök rendeltetése 
Az eszközök egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására 

irányulnak: projekttevékenységek és tevékenységek végzésének költségei (helyiségbérlet, 
kommunikációs költségek, irodai eszközök, fűtés és villanyáram költségei), projekt csapat 
költségei. 

 
3. Pályázaton való részvételi jog 
A pályázaton azok az egyesületek vehetnek részt, amelyek székhelye Kishegyes község 

területén van, és/vagy tevékenységüket Kishegyes község területén valósítják meg, és amelyek 
támogatása Kishegyes község 2020. évi költségével NEM  előlátott. A pályázaton nem 
vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási kötelezettségüknek 
Kishegyes község önkormányzata felé, a kiutalt eszközök alapján. 

 
4. Pályázat feltételei 
A benyújtott projektek és a községi tanács által kinevezett pályázati bizottság határozata 

alapján, egyszeri, vissza nem térítendő, a községi költségvetésben célirányosan előlátott 
pénzeszközök kiutalására kerül sor. Egy egyesület legfeljebb két jelentkezéssel vehet részt az 
adott költségvetési évben. A jelen pályázatatból kizárólag olyan projektek lesznek támogatva, 
amelyek legkésőbb 2020. december 31-ig megvalósulnak. 

 
A támogatásban részesülő polgári egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni a kiutalt 

eszközöket. A projektek megvalósításáról szóló jelentést (narratív és pénzügyi) be kell 
nyújtani a projekt lezárásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2021. január 15-ig. 

 
Kishegyes község fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további dokumentációt kérjen, és 

további feltételek kielégítését kérje a kérelmezőtől, valamint a projektek megvalósításának 
ellenőrzését. A jelentkezéseket és a mellékelt dokumentációt nem áll módunkban 
visszajuttatni a pályázóknak. 

 
A pályázatra való jelentkezést kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani, 

amely letölthető a www.kishegyes.com internetes oldalról. 
 

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
 
A pályázat átadási határideje: 2020. február 17-től - 2020. március 20. napjának 14:00 

órájáig. 
  
 
 

А pályázatra való jelentkezés a következőket tartalmazza: 
 
А) KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
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1) Pályázati formanyomtatvány  
2) Projekt költségvetési formanyomtatvány  
3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata (APR)  
4) Kincstári folyószámla vezetéséről szóló bizonylat fénymásolata   
5) Amennyiben létezik partnerszervezet, kötelező az együttműködésről szóló 

szerződés/ memorandum fénymásolata  
A teljes projektjavaslat elektronikus formában, CD-n vagy e-mailben az 
opstina.maliidos@gmail.com címre  

6) Az adatok pontosságáról és a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozat 
 
B) NEM KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Anyagok, publikációk, újságcikkek, egyéb dokumentáció, amely bemutatja a 

szervezet munkáját  
2) Ajánlások 
 
A pályázatra való jelentkezést zárt borítékban, egy nyomtatott példányban és elektronikus 
formában kell benyújtani Kishegyes község iktatójánál (Kishegyes község épületében lévő 
ügyfélszolgálati központja),  vagy postai úton eljuttatni a pályázati bizottság részére, 
Kishegyes község, Fő utca 32., 24321 Kishegyes,  a következő megjelöléssel: 
 
”ESZKÖZÖK KIUTALÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATRA VALÓ 

JELENTKEZÉS, POLGÁRI EGYESÜLETEK RÉSZÉRE – NEM KINY ITNI “ 
 
A nyilvános pályázatot a pályázati bizottság bonyolítja le. 
 

6. Eredményhirdetés 
 
A pályázat eredménye megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a 

www.kishegyes.com internetes honlapon. Azokat a szervezeteket, akik benyújtották a 
pályázatra való jelentkezéseket, elektronikus úton értesítjük az eredményekről. A beadott 
pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 

 
7. Jelentés 

 
A támogatott program lezárásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2021. január 15-

ig a támogatott szervezet köteles benyújtani a jelen pályázatból származó eszközök 
célirányosan történő felhasználásáról szóló jelentést. A jelentés narratív és pénzügyi részből 
áll. A narratív rész tartalmazza a projekt megvalósításának szöveges, szakmai leírását, és 
mellékelni kell hozzá a programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat és 
újságcikkeket, stb., ahol megjelölt, miszerint a projektet Kishegyes község támogatja vagy 
társtámogatója. A pénzügyi jelentés tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a 
banki kivonatok (bejövő és kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják 
az eszközök célirányos felhasználását. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                                   Marko Lazić, s.k. 
Szám: 06-4-5/2020-01                                                                                        KT elnöke                
Kelt: 2020. január 23-án 
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Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
10. 

 
Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 

51/2009  és 99/2011-egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök 
elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem 
kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 33/2019 szám) alapján, Kishegyes községi elnöke 2020. január 23-án 
kiírja a következő 
 

PÁLYÁZATOT 
pénzeszközök odaítélésére mezőgazdasági területű egyesületek programjai/projektjei 

támogatására vagy társtámogatására a 2020. évben 
 
 

 
1. Pályázati kiírás céljai 
  

Az eszközök odaítélésének általános célja a mezőgazdasági termelés fejlődése és 
előléptetése feltételeinek megteremtésére  irányuló programok/projektek 
támogatása/társtámogatása. 

A projektek elbírálása és az eszközök odaítélése során előnyben részesülnek azok a 
projektek, melyek összhangban vannak Kishegyes község elfogadott Stratégiai terveivel. 

 
2. Az eszközök rendeltetése 
 

Az eszközök azon egyesületek programjai/projekjei megvalósításának támogatására és  
társtámogatására irányulnak, amelyek korábban már részt vettek a mezőgazdasági ültetvények 
védelmére irányuló tevékenységekben. 
 
3. Pályázók köre 
 

A pályázaton részt vehetnek Kishegyes községben székhellyel rendelkező egyesületek,  
amelyek NEM felhasználói Kishegyes Község 2020-as költségvetésének. A pályázaton nem 
vehetnek részt azok az egyesületek, amelyek nem tettek eleget elszámolási köztelezettségüknek 
Kishegyes Község Önkormányzata felé. 
 
4. Pályázati kiírás feltételei 
 

A benyújtott pályázatok értékelése alapján és a Községi Tanács által kinevezett Pályázati 
Bizottság határozata alapján egyszeri vissza nem térítendő támogatás ítélhető meg а községi 
költségvetésben erre a célra előlátott céleszközökből. Egy egyesület legfeljebb két projekttel 
pályázhat az adott költségvetési évben. A pályázat során csak olyan projektek finanszírozhatóak, 
amelyek megvalósítási határideje 2020. december 31. 
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A támogatásban részesülő egyesületek kötelesek célirányosan felhasználni a megítélt 
eszközöket. A támogatásban részesülő szervezetek szakmai és pénzügyi elszámolást kötelesek 
benyújtani a projekt lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.december 31-ig. 
 

Kishegyes község fenntartja azt a jogot, hogy szükség esetén hiánypótlást kérjen, valamint 
kiegészítő feltételeket szabjon a kérelmezőnek, valamint a projekt lebonyolításának ellenőrzését. 
A benyújtott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszajuttatni a pályázóknak.  

 
 

A pályázatot kizárólag az előlátott formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázati 
dokumentáció letölthető a http://www.kishegyes.com  internetes oldalról. 

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2020-as községi költségvetés céleszközeinek 
függvényében. 

 
А pályázaton való jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia: 
 
А) KÖTELEZ Ő RÉSZ: 
1) Pályázati formanyomtatvány 
2) Költségvetési formanyomtatvány 

3) Bejegyzésről szóló végzés fénymásolata APR 
4) Kincstári folyószámla nyitásáról szóló dokumentum fénymásolata (depo karton) 
5) Amennyiben partnerségben valósul meg a projektum, kötelező leadni a partnerségről 

szóló szerződés vagy memorandum fénymásolatát 
6) A teljes projektjavaslat elektronikus formában CD-n vagy elektronikus posta 

formájában az  
opstina.maliidos@gmail.com címre 

7) A feltételeket elfogadó és az adatok hitelességét bizonyitó nyilatkozat 
B) AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZ Ő MELLÉKLET: 

1) Anyagok, publikációk, újságcikk, más dokumentáció ami bemutatja a szervezet munkáját 
2) Ajánlólevél 

 
 

A pályázatott zárt borítékban, három nyomtatott példányban és elektronikus formában kell 
benyújtani a Kishegyes Község önkormányzatának épületében (Fő utca 32.), az Ügyfélszolgálati 
irodában (iktató), vagy postai úton Pályázati bizottság, Kishegyes község, 24321 Kishegyes, Fő 
utca 32. A borítékon feltüntetni: „PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY AZ 
EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA A MEZ ŐGAZDASÁG TERÜLETÉN – NEM 
KINYITNI A PÁLYÁZAT HATÁRIDEJE EL ŐTT “. 

 
A pályázatot a Pályázati bizottság bonyolítja le. 

 
6. Eredményhirdetés 

 
A pályázat eredménye Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a www.kishegyes.com 

internet oldalon jelenik meg. A pályázókat az eredményről postai úton, vagy e-mailben értesítjük. 
A beadott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaadni. 
  

7. Elszámolás 
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A projekt lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.december 31-ig a pályázó 
köteles benyújtani a pályázati elszámolást, amеly igazolja az eszközök célszerű felhasználását 
ebből a pályázati kiírásból. A pályázati elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll. A 
szakmai beszámoló tartalmazza a projekt szakmai megvalósításának szöveges leírását, mellékelni 
kell hozzá a programokon készült fényképeket, promóciós anyagokat és újságcikkeket, stb., ahol ki 
van hangsúlyozva, hogy a projektet Kishegyes Község Önkormányzata támogatja. A pénzügyi 
beszámoló tartalmazza a számlák specifikációját, a számlák és a banki kivonatok (bejövő és 
kimenő eszközök) hitelesített fénymásolatát, amelyek bizonyítják az eszközök célszerű 
felhasználását. 
 
 
 
Szám: 06-4-6/2020-01                                                                                         Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020. január 23-án                                                                               Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
11. 

 
Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, az egészségügyi ellátásról szóló törvény 13. szakaszával 
(SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019 sz.) és a páciensek jogairól szóló törvény 42. szakaszával 
kapcsolatosan (SZK Hivatalos Közlönye, 45/13 és 25/2019 –egy. törvény sz.), Kishegyes község 
Községi tanácsa a 2020. január 23-án megtartott ülésén meghozza a következő 
 

VÉGZÉST  
KISHEGYES KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA MEGALAKÍTÁSÁR ÓL SZÓLÓ 

VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 

 A jelen végzéssél módosítjuk Kishegyes község egészségügyi tanácsa megalakításáról szóló 
végzést (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 25/2017). 
 
 

2. szakasz 
 
 

Változik a végzés 2. szakaszának 1. bekezdésében található 8. fordulat, és így hangzik: 
 
- Milan Predović, Köztársasági Egészségbiztosítási Alap, Észak-bácskai körzeti fiók, 

Kishegyes község 
 
A 8. fordulat után egy új, 9. fordulat adódik, és így hangzik: 

 
- Krsto Baćović, Szabadkai Közegészségügyi Intézet. 

 
3. szakasz 
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 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-7/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

 
____________________ . ____________________ 

 
12. 

 
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. szakasza (SZK Hivatalos 

Közlönye, 18/2016 sz.), a köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-egyéb törvény, 108/2016, 113/2017 szám), ingatlan 
közvetlen egyezség útján történő beszerzésének és elidegenítésének és köztulajdonban lévő 
vagyontárgyak bérbeadásának, illetve egyéb tulajdonjog beszerzésének és kihasználása 
átruházásának, valamint az árverés és az írásos ajánlatok begyűjtése feltételeiről szóló rendelet 6. 
és 12. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) alapján, Kishegyes község Községi 
tanácsa 2020. január 23-án meghozza a következő 

 
VÉGZÉST 

 
 Bérbe adjuk a 2844 sz. kataszteri parcellán lévő, Kishegyes k.k., 4. sz. , kisipari és személyi 
szolgáltatást nyújtó épületet, ingatlanalap száma 4956, Iparos u., Kishegyes, területe 29 m2, amely 
Kishegyes község köztulajdonát képezi, 5 évre, a látott állapotban, 4.000,00 dinár havi összegért, 
Valka Zsuzsanna vállalkozónak (SZSZ: 1804990825306), Kúla, Ady Endre 16., nyilvántartott a 
CNYÜ-nél, a következő üzleti névvel: ZSUZSANNA VALKA PREDUZETNIK 
KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA PROFIT PLAN MALI IĐOŠ, székhelye Kishegyes, II. 
Rákóczi Ferenc 56., AAJ: 110701870, TSZ:64959352, tevékenységi kód 6920, folyószámla sz. 
325-9500600021107-70. 

 A bérlő kötelezi magát, miszerint a jelen végzés 1. bekezdésében említett, bérelt 
ingatlanban a következő tevékenységet folytatja: tevékenységi kód 6920 – számviteli, könyviteli és 
felülvizsgálati ügyletek; adóügyi tanácsadás. 

A kúlai Valka Zsuzsanna ajánlattevőnek, a befizetett letét beleszámítódik a bérleti díjba, 
amelyet köteles a bérleti szerződés aláírását követően fizetni. 

 
 Indoklás 
 

Kishegyes község Községi tanácsa 2019. december 27-én meghozta Kishegyes község 
köztulajdonában lévő ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános hirdetés kiírásáról szóló 
határozatot, és kiírta a Nyilvános hirdetést Kishegyes község köztulajdonában álló ingatlan 
bérbeadásához szükséges írásos ajánlatok begyűjtése eljárásának lefolytatásáról, 06-73-1/2019 sz. 
alatt. 
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A hirdetés megjelent Kishegyes község Községi közigazgatásának hirdetőtábláján, 
Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és Kishegyes község hivatalos honlapján, az ajánlatok 
benyújtásának határideje pedig Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítését követő 
nap volt. 

Az írásos javaslatok benyújtási határideje 2020. január 16-án 12,00 órakor lejárt, azzal, 
hogy a beérkezett írásos ajánlatok felnyitására 2020. január 17-én 12,00 órakor került sor. 

A bérleti díj kezdőára 3.770,00 dinár volt, a letét összege úgyszintén 3.770,00 dinár (egy 
havi bérleti díj). A bérleti díj nem tartalmazza a bérelt helyiség használatának össz költségét 
(villanyáram, fűtés, víz, telefon, tisztaság és egyéb). 

2020. január 16. 12.00 óráig Kishegyes községbe egy határidőn belüli és teljes ajánlat 
érkezett a kúlai Valka Zsuzsanna vállalkozó, a PROFIT PLAN tulajdonosa részéről, aki 2020. 
január 14-én 8.25-kor adta be a 4.000 dinár összegű ajánlatát. 

Kishegyes község köztulajdonában álló létesítmények bérbeadására szolgáló bizottság 
2020. január 17-én összeállította a 464-18/2019 sz. jegyzőkönyvet. Az eljárás egyetlen résztvevője, 
Valka Zsuzsanna ajánlattevő, részt vett az írásos ajánlatok felnyitásán. A jelentkezés és ajánlat 
mellett Valka Zsuzsanna szabályos jelentkezést nyújtott be, a leolvasott személyi igazolványt és a 
3.770,00 dinár összegű letét befizetéséről szóló bizonyítékot. 

Az ajánlatok begyűjtésének eljárása végrehajtott és elfogadásra került Valka Zsuzsanna 
ajánlata, amely eleget tett a hirdetmény feltételeinek. 

Valka Zsuzsanna ajánlattevőnek, a befizetett letét beleszámítódik a bérleti díjba, amelyet 
köteles a bérleti szerződés aláírását követően fizetni. 

Mint ahogyan az a fentiekben is említett, a kúlai Valka Zsuzsanna vállalkozó ajánlata volt 
az egyetlen és a legmagasabb, így a rendelkező rész szerint döntöttünk. 

 
JOGORVOSLAT: A jelen végzés ellen kereset nyújtahtó be az illetékes bíróságnál, a jelen 

végzés kézbesítésétől  számított 15 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-8/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
13. 
 
 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2020. január 23-án meghozza a következő:  
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 
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Jóváhagyjuk Kishegyes község községi vagyonjogi ügyészének 2020.1.21-i,  
vendéglátóipari létesítmény eltávolításáról szóló javaslatát, Bácsfeketehegy, Testvériség u. 44., 
kataszteri parcella száma 40, ingatlanlap száma 4914, Bácsfeketehegy k.k., és a kérelem szerinti 
további eljárással megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatást. 
 

2. szakasz 

 A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-9/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
14. 
 
 

 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) és Kishegyes község egészségügyi tanácsának javaslata alapján, a 
községi tanács 2020. január 23-án meghozta a következő:  

 
ZÁRADÉKOT 

 
1. szakasz 

Engedélyezzük Kishegyes község lakossága egészségügyi állapotának elemzésére irányuló 
kérelem benyújtását a Szabadkai Közegészségügyi Intézet részére. 
 

2. szakasz 

            A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-10/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
15. 
 
 

 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) és Kishegyes község egészségügyi tanácsának javaslata alapján, a 
községi tanács 2020. január 23-án meghozta a következő:  



40.oldal                2020.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   2. szám 

 

ZÁRADÉKOT 
 
 Kishegyes község támogatja a Bácsfeketehegy-Szeged autóbuszjárat visszaállítására 
irányuló polgári kezdeményezést. 
 
 Problémaleírás: 
 

1. 2020. január 5-én megszűnt a Bácsfeketehegy-Szeged útvonalon közlekedő rendes járat. A 
SUBOTICA-TRANS és BEČEJPREVOZ által működtetett járat megszűnése nagyban 
kihat Vajdaság lakosságára, mivel ez az egyetlen járat Szeged és a térség között. Ennek az 
autóbuszjáratnak a megszűnése különösen az egyetemistákra hat ki, akik hetente használják 
az említett autóbuszjáratot. 

2. Szabadkáról reggelente van rendes autóbuszjárat Szegedre, 6:30-kor (SUBOTICA-
TRANS), viszont ez a járat nem oldja meg lakosaink problémáját, mivel a SAOBRAĆAJ 
ŽABALJ Bácsfekethegy-Topolya-Szabadka útvonalon közlekedő járata 5:30-kor indul 
Bácsfeketehegyről, és 6:40-kor ér be Szabadkára, így az utasok nem érik el a szegedi 
járatot, egyedül autóval érnek fel időben Szabadkára, hogy elérjék a szegedi járatot. 

Az 1. pontban leírt lakossági kérelem a SUBOTICA-TRANS és BEČEJPREVOZ felé irányul, 
miszerint állítsák vissza a Bácsfeketehegy-Szeged közötti járatot egész hétre. Amennyiben erre 
nincs lehetőség, határozzanak meg egy csökkentett indulást, pl. hétfőnként és péntekenként, a 
diákok utazása biztosításának érdekében. 
A 2. pontban említett probléma arra irányul, miszerint hangolják össze a Bácsfeketehegyről induló 
járatot úgy, hogy a bácsfeketehegyiek, kishegyesiek és topolyaiak időben beérjenek Szabadkára, és 
elérjék a szegedi járatot. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-11/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
16. 
 
 
 

 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) és Kishegyes község egészségügyi tanácsának javaslata alapján, a 
községi tanács 2020. január 23-án meghozta a következő:  
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 



2.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2020.év 41.oldal 

 

Elfogadjuk a bácsfeketehegyi Nikola Đurković ÁI, a kishegyesi Ady Endre KÁI és a 
szeghegyi 

Vuk Karadžić ÁI 2020.01.22-i, pénzeszközök engedélyezésére irányuló kérelmét, a következő 
okiratok kidolgozására: 
 

- Katasztrófakockázati felmérés 
- Védelmi és mentési terv 

 
2. szakasz 

 
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-12/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
17. 
 
 

 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) és Kishegyes község egészségügyi tanácsának javaslata alapján, a 
községi tanács 2020. január 23-án meghozta a következő:  
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Mirnics József és Baranyi Szilárd 2020.01.13-i, köztulajdonban lévő parcella  
megvásárlására irányuló kérelmét, és az anyagot továbbítjuk Kishegyes község Községi 
közigazgatásának további eljárás céljából. 
 

2. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-13/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
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18. 
 
 

 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) és Kishegyes község egészségügyi tanácsának javaslata alapján, a 
községi tanács 2020. január 23-án meghozta a következő:  
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

Elfogadjuk Branko Radoman és a többi aláíró 2020.01.09-i, köztulajdonban lévő parcella  
megvásárlására irányuló kérelmét, és az anyagot továbbítjuk Kishegyes község Községi 
közigazgatásának további eljárás céljából. 
 

2. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-4-14/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
19. 
 

 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) és Kishegyes község egészségügyi tanácsának javaslata alapján, a 
községi tanács 2020. január 23-án meghozta a következő:  

 
ZÁRADÉKOT 

 
1. szakasz 

Elfogadjuk Željko Zorić 2020.01.23-i, kiskorú gyermek gyógykezelésére irányuló  
kérelmét, és 50.000,00 dinárt hagyunk jóvá Kishegyes község költségvetésének terhére, és a 
tárgyat továbbítjuk Kishegyes község Községi közigazgatásának. 
 

2. szakasz 
 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 



2.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2020.év 43.oldal 

 

Sz.: 06-4-15/2020-01                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.01.23-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 44.               Godina 2020.                   Službeni list opštine Mali Iđoš   Broj 2. 
 

 

 

4. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 17.01.2020. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
Član 1.  

 
 Usvaja se Zahtjev Olge Kaluđerović od dana 16.01.2020. godine u iznosu od 50.000,00 
RSD na teret budžeta opštine Mali Iđoš i predmet se dostavlja Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš.  
 

Član 2. 
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-2-1/2020-01 
Dana: 17.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

5. 
 
Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS br.124/2012, 14/2015 i 
68/2015) Opštinko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 23.01.2020.  godine donosi 
 

ODLUKU 
o usvajanju  Plana javnih nabavki za 2020-u godinu  

 
Član 1. 

Usvaja se Plan  javnih nabavki za 2020. godinu . 
Prijedlog Plan javnih nabavki izrađen je dana 17.01.2020.god., pod brojem 404-1/2019-01. 
 

Član 2. 
 

Usvojen Plan javnih nabavki  za 2020-u god., objaviti na Portalu javnih nabavki u roku od deset 
dana od dana donošenja. 
 

Član 3. 

Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
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Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-1/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 
6. 
 

Na osnovu člana 64. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“,  broj 
07/2019),  i člana 6. Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2019. godinu („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“,  broj 33/2019), Opštinsko vijeće  opštine   Mali Iđoš  na sjednici održanoj dana 
23.01.2020. godine,  donijelo je 
 

PRAVILNIK  
O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSK U POMOĆ ZA 

VANTELESNU OPLODNJU U OPŠTINI MALI I ĐOŠ  
 

 I OSNOVNE ODREDBE 
Član 1. 

Ovim pravilnikom uređuju se kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za 
vantelesnu oplodnju u Opštini Mali Iđoš. 

Ovim pravilnikom utvrđuju se šira prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog 
osiguranja u cilju da bi se što veći broj parova uključio u postupak vantelesne oplodnje. 

Sredstva za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju obezbeđuju se 
u budžetu opštine Mali Iđoš. 

 
II KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 
 

Član 2. 
Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju su:  

1. da par ima državljanstvo Republike Srbije; 
2. da par ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš najmanje godinu dana pre dana 

podnošenja Zahtjeva; 
3. da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko RFZO-a; 
4. da je i  pored odgovarajućeg liječenja, bračnom paru konstatovana neplodnost, i to, kako 

primarni sterilitet tako i sekundarnin sterilitet (primarni sterilitet bračnog para 
podrazumeva da nikada nije ostvarena trudnoća, odnosno bračni par nema nijedno dijete, 
dok sekundarni sterilitet podrazumeva da je ostvarena trudnoća, ali da bračni par nema živo 
dete ili ima jedno dijete). 

5. da je par iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog 
zdravstvenog osiguranja ili da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program 
vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje po bilo kom 
kriterijumu propisanim Pravilnikom RFZO-a; 

6. da žena u momentu podnošenja Zahtjeva, nije navršila 42 godina života.  
 
Pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju iz stava 1. ovog člana, mogu ostvariti i 

parovi u kojima muškarac nema djece, ili nema žive djece, i žene kod kojih je utvrđen sekundarni 
sterilitet (koje imaju jedno dijete, ali nemaju uslova da prirodnim putem dobiju drugo djete). 
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Član 3. 
Pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju koja se isplaćuje iz sredstava budžeta 

opštine, se može ostvariti za jedan pokušaj vantelesne oplodnje. 
 

III. VISINA FINANSIJSKE POMO ĆI 
Član 4. 

 
Visina finansijske pomoći iznosi 200.000,00 dinara po paru, i isplaćuje se u jednokratnom 

iznosu. 
 

IV. POSTUPAK 
Član 5. 

Zahtjev za dodjelu finansijske pomoći se podnosi Opštinskom vijeću opštine Mali Iđoš. 
Zahtjev za dodjelu finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju mora biti svojeručno 

potpisan od strane oba partnera.  
Uz Zahtjev se prilaže: 
 
1. fotokopija ličnih karti;  
2. uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije para; 
3. uvjerenje o prebivalištu; 
4. fotokopija ovjerenih zdravstvenih knjižica; 
5. izvod iz matične knjige venčanih, ili izjava ovjerena od strane dva svedoka da par živi 

zajedno; 
6. potvrdu da je par prethodno imao tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava 

obaveznog zdravstvenog osiguranja ili  potvrdu RFZO da par ne ispunjava uslove za za 
uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za 
zdravstveno osiguranje po bilo kom kriterijumu propisanim Pravilnikom RFZO-a. 
Ukoliko je žena u momentu podnošenja Zahtjeva navršila 40 godina života, ovaj dokaz 
se ne pribavlja, ali je potrebno da dostavi medicinsku dokumentaciju kao dokaz o 
kontinuiranom liječenju neplodnosti u periodu od dve godine pre podnošenja Zahtjeva; 

7. predračun zdravstvene ustanove, koja će vršiti vantelesnu oplodnju, o visini sredstava 
potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje; 

8. fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje Zahtjeva i 
Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu 
reprodukciju. 

 
Član 6. 

Zahtjev se podnosi na pisarnici Opštinske uprave, uz prateću dokumentaciju, u zatvorenoj 
koverti, sa obaveznom naznakom «Opštinskom vijeću - Zahtjev za finansijsku pomoć za 
vantelesnu oplodnju». 

Član 7. 
O pravu na finansijsku pomoć odlučuje Opštinsko vijeće na osnovu Mišljenja Radne grupe 

za utvrđivanje ispunjenosti uslova za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, u roku od 30 dana 
od dana prijema Zahtjeva.  

Radnu grupu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za finansijsku pomoć za vantelesnu 
oplodnju imenuje Opštinsko vijeće posebnim rješenjem. 

Radna grupa, na osnovu ovog Pravilnika, donosi Mišljenje o ispunjenosti uslova za 
finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju i podneće Prijedlog za usvajanje odnosno odbijanje 
Zahtjeva Opštinskom vijeću opštine Mali Iđoš. 
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Protiv rješenja  Opštinskog vijeća o priznavanju odnosno nepriznavanju prava na 
finansijsku pomoć, se ne može uložiti žalba, već se jedino može pokrenuti upravni spor. 

 
Član 8. 

Sredstva za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, obezbeđuju se 
u budžetu opštine Mali Iđoš.  

Sredstva za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju iz budžeta opštine Mali Iđoš se 
prenose odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu rešenja Opštinske uprave i predračuna 
zdravstvene ustanove. 
  Sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se prema mogućnostima budžeta opštine Mali Iđoš, 
a po redosledu podnošenja Zahtjeva, s tim da prioritet imaju parovi u kojima žena u tekućoj godini, 
u kojoj je odluka o dodeli finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju doneta, navršava 42. godina 
života. 

 
Član 9. 

 
Korisnik sredstava je dužan da dodjeljena sredstva isključivo koristi za namjenu za koju su 

dodeljena.  
Zdravstvena ustanova na čiji račun su uplaćena sredstva je dužna da dostavi račun i potvrdu 

o obavljenim uslugama Odjeljenju za budžet i finansije, Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, 
odmah a najkasnije u roku od 30 dana po obavljenom postupku vantelesne oplodnje. 

Par koji ispunjava uslove za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju, a koji je iz 
opravdanih razloga (opravdanost razloga procenjuje Opštinsko vijeće) nakon stupanja ovog 
pravilnika na snagu, o sopstvenom trošku započeo postupak vantelesne oplodnje, ima pravo na 
refundiranje dijela troškova u visini predviđenih sredstava iz člana 4. ovog Pravilnika, na osnovu 
podnetog računa i potvrde o izvršenoj vantelesnoj oplodnji. 
  Utvrđena visina sredstava iz člana 4. ovog Pravilnika se u izuzetnim slučajevima može 
preneti na tekući račun para kojem je ovo pravo Rješenjem utvrđeno, i to samo ako uz Zahtjev za 
finansijsku pomoć prilože i nalaz lekara specijaliste kojim se potvrđuje da je zbog medicinskih 
razloga kod jednog ili oba partnera, postupak VTO moguće obaviti jedino u inostranstvu, a 
članovi Radne grupe objedinjenim Mišljenjem to i potvrde.  

Fakturu i izvještaj zdravstvene ustanove u inostranstvu kao dokaz o namjenskom trošenju 
dodjeljenih sredstava i sprovedenom postupku vantelesne oplodnje, korisnik je dužan da dostavi u 
roku od 30 dana, od dana izvršenog postupka vantelesne oplodnje, a najduže u roku od godinu 
dana od dana prenosa sredstava, osim u slučajevima kada je zbog pripreme za sam postupak 
vantelesne oplodnje opravdan duži rok.  

Ukoliko korisnik sredstava, u roku iz stava 2. i stava 4. ovog člana, ne dostavi izvještaj i 
fakturu zdravstvene ustanove u roku, smatraće se da sredstva nisu namjenski utrošena i 
pokrenuće se postupak za povraćaj prenetih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu. 

 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 10. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu 

opštine Mali Iđoš“. 
Ovaj Pravilnik se objavljuje na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš. 
 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
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Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-2/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
 

7. 
 

 
Na osnovu člana 3. Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja 

(klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016) i člana 48. Poslovnika 
Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko 
vijeće opštine Mali Iđoš dana 23.01.2020. godine raspisuje sljedeći 

 
JAVNI KONKURS 

za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta 
iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2020. godinu 

 
1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta 

opštine Mali Iđoš za 2020. godinu iznosi 7.000.000,00 dinara u okviru RAZDJELA 5. 
OPŠTINSKA UPRAVA, Opštinska uprava PROGRAM 14 – RAZVOJ SPORTA I OMLADINE, 
Programska klasifikacija 1301-0001, pozicija 174. 

 
7.000.000,00 dinara 

i predviđena su programskoj klasifikaciji 1301-0001, pozicija 174 
-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima-  

 
2. Na osnovu prava na kategorizaciju, sportske organizacije, stiču pravo finansiranja iz 

budžeta opštine Mali Iđoš, namjenjenog za redovne programe finansiranja-dotacija, uz uslov da 
ispune propisane kriterijume. 

3. Kategorizacija se izražava u bodovima. Maksimalan broj bodova u postupku 
kategorizacije iznosi: 

 
1. za sportsko udruženje iz olimpijske grane sporta – 100 bodova 
2. za sportsko udruženje iz neolimpijske grane sporta – sportska grana koja je prepoznata 

od MOK-a (član ARISF-a) – 85 bodova. 
 

Maksimalan broj bodova na osnovu pojedinih kriterijuma se utvrđuje na osnovu člana 6. 
Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016). 

 
4. Osnovni kriterijumi za kategorizaciju sportskih udruženja (klubova) u takmičarskom 

sportu su: 
 
 

1. Status sporta na nacionalnom i međunarodnom planu 
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2. Tradicija sporta u gradu/opštini 
3. Rang takmičenja 
4. Postignuti rezultati u protekloj takmi čarskoj sezoni 
5. Broj takmi čarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja 
6. Broj angažovanih stručnjaka sa adekvatnim obrazovanjem 

 
5. Pravo na finansijska sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš imaju sportska udruženja 

(klubovi) i organizacije koje doprinose razvoju sporta, a čije je sjedište na području opštine Mali 
Iđoš, uz uslov da zadovoljavaju kriterijume predviđene Pravilnikom o kategorizaciji i načinu 
finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 
21/2016). 
 
 

 
6. Po raspisanom konkursu za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i 

projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2020. godinu 
, sportske organizacije, članovi Sportskog saveza opštine Mali Iđoš, podnesu prijavu uz koju 

prilažu:  
• obrazac prijave I-1 

• kopiju rješenja o  upisu u registar, 

• kopiju članstva u granskom savezu, 
• kopiju odluke o licu za zastupanje, 
• kopiju rješenja o tekućem računu  i ovlašćenim licima za potpisivanje finansijskih 

dokumenata 
• dokaz da nije račun blokiran  u toku konkurisanja 

 
Posebni uslovi: 
 

1. da klub ima osiguran prostor za provođenje treninga i održavanje takmičenja. Prilikom predaje 
Zahtjeva za finansiranje PRILAŽE SE  ugovor o zakupu prostora ili kopija vlasni čkog lista ako 
je sportska organizacija vlasnik objekta, 

2. da je klub uklju čen u redovni sistem takmičenja granskog saveza. Prilikom predaje Zahtjeva za 
finansiranje PRILAŽE SE  završni bilten lige, za ekipne sportove. Za pojedinačne sportove, 
prilažu se završni bilteni s pojedinačnih takmi čenja, 

3. da klub ima najmanje jednog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u 
sportu. Prilikom predaje Zahtjeva za finansiranje PRILAŽE SE  ugovor o profesionalnom, 
honorarnom ili volonterskom angažovanju kao i kopija zakonom predviđene diplome. 

4. da je klub član Sportskog saveza opštine Mali Iđoš, koja se dokazuje pisanom izjavom zastupnika 
kluba uz obrazac I-1 

5. da je jednom u toku kalendarske godine održana skupština sportskog udruženja (kluba), koja se 
dokazuje pisanom izjavom zastupnika kluba uz obrazac I-1 

6. da predsjednik i organi sportskog udruženja (kluba) imaju važeće mandate, koja se dokazuje 
pisanom izjavom zastupnika kluba uz obrazac I-1 
 

7. Javni konkurs se objavljuje dana 23.01.2020. godine na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, u 
"Službenom listu opštine Mali Iđoš" i na zvaničnoj internet prezentaciji  opštine Mali Iđoš. 

8. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA DODJELU 
SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRA MA I PROJEKATA 

U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALI I ĐOŠ ZA 2018. GODINU 
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na adresu Glavna br. 32., 24321 Mali Iđoš, poštom ili predajom pisarnici Opštinske uprave 
opštine Mali Iđoš. 

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefonu: 024/730-010 lokal 
111., Dejan Šoljaga. 

Konkurs je otvoren od 23.01. 2020. godine do potrošnje sredstava koji su predviđeni 
Odlukom o budžetu Opštine Mali Iđoš za 2020.godinu za tu namjenu. 

9. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 
15,00 časova, u zgradi Opštine Mali Iđoš, Glavna br.32.,  na prijemnom šalteru Opštinskog 
uslužnog centra, odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Mali Iđoš 
http://www.maliidjos.rs/www.kishegyes.com 

10. Sportska udruženja (klubovi) mogu uložiti prigovor na izvršenu kategorizaciju i 
bodovanje u roku od 8 dana po prijemu rješenja o kategorizaciji i bodovanju Predsedništvu Saveza.  

Uz prigovor se dostavlja dokumentacija od značaja za utvrđjivanje eventualne greške u 
sistemu bodovanja. 
 
Republika Srbija                                                         Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opština Mali I đoš                                                                                                                                                                 
Opštinsko vijeće                                                        Marko Lazić 
Br.: 06-4-3/2020-01 
Dana:23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

 

____________________ . ____________________ 
 
 

8. 
 

Na osnovu člana 11. stav 1. i člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj: 
72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), člana 3-11. Pravilnika o načinu, mjerilima i kriterijumima za 
izbor programa/projekata iz oblasti kulture koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine  
Mali Iđoš  („Službeni list Opštine Mali Iđoš“, broj 3/2017), i na osnovu Odluke o budžetu opštine 
Mali Iđoš za 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. br. 33/2019) dana 23.01.2020. 
godine Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš raspisuje 

 
KONKURS 

za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz 
oblasti kulture u 2020. godini 

 
1. Ciljevi dodjele sredstava  
 

Osnovni cilj dojdele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekta 
udruženja, koji doprinose društveno ekonomskom razvoju opštine Mali Iđoš. 

Prilikom ocjene projekata i dodjele sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni 
sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš  

 
2. Namjena sredstava  
 

Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije  programa/projekta 
udruženja: troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja djelatnosti (troškovi 
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iznajmljivanja prostorija, troškovi komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i 
električne energije) projektnih aktivnosti, troškovi projektnog tima. 
 
3. Pravo učešća na konkursu 
 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sjedište se nalazi na teritoriji opštine Mali 
Iđoš i/ili čije aktivnosti se realizuju na teritoriji opštine Mali Iđoš i čije finansiranje NIJE  
predviđeno budžetom opštine Mali Iđoš za 2020. godinu. Iz Konkursa biće isključeni udruženja, 
koji imaju neizvršenu obavezu izvještavanja prema opštini Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih 
sredstava. 
 
4. Uslovi konkursa  
 

Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko 
vijeće, dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za 
ovu namjenu. Udruženje građana  može učestvovati sa najviše dve prijave u toku jedne budžetske 
godine. Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. 
decembra 2020. godine. 
 

Udruženja, kojima su dodjeljana sredstva obavezuju se da namjenski upotrebe dodjeljenia 
sredstva. Izvještaja o realizaciji projekata (narativni i finansijski) najkasnije u roku od 30 dana od 
dana završetka projekta, ali najkasnije do 15. januara 2021. godine. 
 

Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje 
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i 
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju. 

 
Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa 

internet stranice www.maliidjos.rs 
  

Konkurs je otvoren tokom cjele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni 
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2020. godinu za tu namjenu. 
 

Prijava na konkurs sadrži: 
 
A) OBAVEZNI DIO  

1) Formular prijave za učešće na konkursu  
2) Formular budžeta projekta  

3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)  
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor  
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o 

saradnji 
 

6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu 
opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa 
 
B) NEOBAVEZNI DIO  
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1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije 
2) Preporuke  

 
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u tri štampana primerka i elektronskoj 

formi  u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na 
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom 
„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA  IZ OBLASTI 
KULTURE  – NE OTVARATI 
 

Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija. 
 
6. Objava rezultata  

 
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet 

prezentaciji www.maliidjos.rs Udruženja koja su predale prijave na konkurs biće obavještene o 
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 

7. Izvještavanje  
 

U roku od 30 dana od završetka podržanog programa, ali najkasnije do 15. januara 2021. 
godine podržana organizacija mora da podnese izvještaj o namjenskom potrošenju sredstava iz 
ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog djela. Narativni dio sadrži tekstualni 
stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, promotivni materijali, 
novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili sufinansira projekat. 
Finansijski izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije  računa i bankovskih 
izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namjensko trošenje sredstava. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš     Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-4-4/2020-01       Marko Lazić 
Dana: 23.01.2020.godine  
Mali I đoš   

 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

9. 
 
 

Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 
– dr. zakoni i 44/2018- dr. zakon), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na 
dodjelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno 
nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o 
budžetu opštine Mali Iđoš za 2020.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 33/2019),  
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 23.01. 2020. godine raspisuje 
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KONKURS 
za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata  

udruženja u 2020. godini 
 

1. Ciljevi dodele sredstava 
 
Osnovni cilj dodele sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja, koji 
doprinose društveno ekonomskom razvoju opštine Mali Iđoš. Prilikom ocene projekata i dodele 
sredstava prednost će imati projekti koji su usaglašeni sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš 
 
2. Namena sredstava 
 
Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata udruženja: 
troškovi projektnih aktivnosti i troškovi obavljanja delatnosti (troškovi iznajmljivanja prostorija, 
troškovi komunikacije, kancelarijski materijali, troškovi grejanja i električne energije), troškovi 
projektnog tima. 
 
3. Pravo učešća na konkursu 
 
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sedište se nalazi na teritoriji opštine Mali Iđoš i/ili 
čije aktivnosti se realizuju na teritoriji opštine Mali Iđoš i čije finansiranje NIJE predviđeno 
budžetom opštine Mali Iđoš za 2020. godinu. Iz Konkursa biće isključeni udruženja, koji imaju 
neizvršenu obavezu izveštavanja prema opštini Mali Iđoš na osnovu dodeljenih sredstava. 
 
4. Uslovi konkursa 
 
Na osnovu podnetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko vijeće, 
dodeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za ovu 
namenu. Udruženje može učestvovati sa najviše dve prijave u toku jedne budžetske godine. Iz 
ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. decembra 2020. 
godine. 
 
Udruženja građana, kojima su dodeljana sredstva obavezuju se da namenski upotrebe dodeljena 
sredstva. Izveštaj o realizaciji projekata (narativni i finansijski) dostaviti najkasnije u roku od 15 
dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 15. januara 2021. godine. 
 
Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje dodatnih 
uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i priložena 
dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju. 
 
Prijave na konkurs isključivo na predviđenom formularu može predati, koji možete preuzeti na 
internet stranici www.maliidjos.com.  
 
5. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS 
 
Rok za podnošenje prijave je od 17. februara. do 20. marta 2020. godine 14.00 časova. 
 
Prijava na konkurs sadrži: 
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A) OBAVEZNI DEO: 
1) Formular prijave za učešće na konkursu 
2) Formular budžeta projekta 
3) Fotokopiju Rešenja o registraciji (APR) 
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor 
5) U koliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o 
saradnji 
Celokupni Prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu 
opstina.maliidos@gmail.com  
6) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa 
 
B) NEOBAVEZNI DEO 
1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije 
2) Preporuke 
 
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u jednom štampanom primerku i elektronskoj 
formi  u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na 
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom 
„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA – NE 
OTVARATI 
 
Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija. 
 
6. Objava rezultata 
 
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet prezentaciji 
www.maliidjos.com. Organizacije koje su predale prijave na konkurs biće obaveštene o 
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 
7. Izveštavanje 
 
U roku od 15 dana od završetka podržanog programa, ali najkasnije do 15. januara 2021. godine 
podržana organizacija morad da podnese izveštaj o namenskom potrošenju sredstava iz ovog 
konkursa. Izveštaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dela. Narativni deo sadrži tekstualni 
stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, promotivni materijali, 
novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili sufinansira projekat. 
Finansijski izveštaj se sastoji od specifikacije računa, overene fotokopije računa i bankovskih 
izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namensko trošenje sredstava. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš                            Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                        
Br.: 06-4-5/2020-01        Marko Lazić 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali Iđoš   
 
 

 ____________________ . ____________________ 
 



Broj 2.  Službeni list opštine Mali Iđoš               Godina 2020.                        Strana 55. 

 

 

10. 
 

Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 
99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodjelu  
sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno 
nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o 
budžetu opštine Mali Iđoš za 2020.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 33/2019) 
predsjednik opštine Mali Iđoš dana 23.01.2020. godine raspisuje 

 
 

KONKURS 
za dodjelu  finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata 

udruženja u oblasti poljoprivrede u 2020. godini 
 

 
1. Ciljevi dodjele  sredstava  
 

Osnovni cilj dodjele  sredstava je finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata za 
stvaranje uslova za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. 

Prilikom ocjene projekata i dodjele  sredstava će imati prednost projekti, koji su usaglašeni 
sa usvojenim strategijama opštine Mali Iđoš  

 
2. Namjena sredstava  
 

Sredstva su namjenjena za finansiranje i sufinansiranje realizacije programa/projekata 
udruženja koji su već učestvovali u aktivnostima zaštite poljoprivrednih useva.  
 
3. Pravo učešća na konkursu 
 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja čije sedište se nalazi na teritoriji opštine Mali 
Iđoš i čije finansiranje NIJE  predviđeno budžetom opštine Mali Iđoš za 2020. godinu. Iz 
Konkursa biće isključeni udruženja, koja imaju neizvršenu obavezu izvještavanja prema opštini 
Mali Iđoš na osnovu dodjeljenih  sredstava. 
 
4. Uslovi konkursa  
 

Na osnovu podnijetih projekata i odluke Konkursne komisije, koju imenuje Opštinsko 
vijeće, dodjeljuju se jednokratna nepovratna finansijska sredstva predviđena budžetom opštine za 
ovu namjenu. Udruženje  može učestvovati sa najviše dvije prijave u toku jedne budžetske 
godine. Iz ovog konkursa se finansiraju isključivo projekti koji se realizuju najkasnije do 31. 
decembra 2020. godine. 
 

Udruženja, kojima su dodjeljena sredstva obavezuju se da namjenski upotrebe dodjeljena 
sredstva. Izvještaj o realizaciji projekata (narativni i finansijski) dostaviti najkasnije u roku od 30 
dana od dana završetka projekta, ali najkasnije do 31. decembra 2020. godine. 
 

Opština Mali Iđoš zadržava pravo da po potrebi traži dodatnu dokumentaciju i ispunjenje 
dodatnih uslova od podnosilaca prijava, kao i pravo na monitoring realizacije projekata. Prijave i 
priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju. 
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Prijave na konkurs se predaju isključivo na predviđenom formularu, i mogu se preuzeti sa 

internet stranice www.maliidjos.rs 
 

Konkurs je otvoren tokom cijele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni 
Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2020. godinu za tu namjenu. 

 
Prijava na konkurs sadrži: 
 
A) OBAVEZNI DIO  

1) Formular prijave za učešće na konkursu  
2) Formular budžeta projekta  

3) Fotokopiju Rješenja o registraciji (APR)  
4) Fotokopiju Potvrde o vođenju računa kod Uprave za trezor  
5) Ukoliko postoji partnerska organizacija obavezna je fotokopija ugovora / memoranduma o saradnji 

 
6) Cjelokupni prijedlog projekta u elektronskoj formi na CD-u ili putem elektronske pošte na adresu 

opstina.maliidos@gmail.com  
 

7) Izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju uslova konkursa 
 
B) NEOBAVEZNI DIO  

1) Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije 
2) Preporuke  

 
Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u tri štampana primjerka i elektronskoj 

formi  u pisarnici opštine Mali Iđoš (Uslužni centar u zgradi opštine Mali Iđoš) ili putem pošte na 
adresu Konkursna komisija, Opština Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., 24321 Mali Iđoš sa naznakom 
PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU  SREDSTAVA UDRUŽENJIM A U OBLASTI 
POLJOPRIVREDE – NE OTVARATI 
 

Postupak javnog konkursa sprovešće Konkursna komisija. 
 
6. Objava rezultata  

 
Rezultati konkursa biće objavljeni u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet 

prezentaciji www.maliidjos.rs  Udruženja koja su predala prijave na konkurs biće obavještena o 
rezultatima putem pošte. Predatu konkursnu dokumentaciju ne vraćamo. 
 

7. Izvještavanje  
 

U roku od 30 dana od završetka podržanog programa/projekata, ali najkasnije do 31. 
decembra 2020. godine podržana organizacija mora da podnese izvještaj o namjenskom potrošenju 
sredstava iz ovog konkursa. Izvještaj se sastoji iz narativnog i finansijskog dijela. Narativni dio 
sadrži tekstualni stručni opis realizacije projekta, uz koje se prilože fotografije sa programa, 
promotivni materijali, novinski članci, itd. gde je naznačeno, da opština Mali Iđoš finansira ili 
sufinansira projekat. Finansijski izvještaj se sastoji od specifikacije računa, ovjerene fotokopije  
računa i bankovskih izvoda (ulaz sredstava i izlaz sradstava), koji dokazuju namensko trošenje 
sredstava. 
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Broj: 06-4-6/2020-01                                                                                   Predsjednik opštine  
Dana: 23.01.2020. godine                                                                                    Marko Lazić  
Mali I đoš 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

11. 
 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 20. Statuta opštine („Službeni list Opštine Mali Iđoš“, broj 
7/2019) a u vezi sa članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 
25/2019) i članom 42. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“, broj 45/13 i 25/2019 – 
dr. zakon) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 23.01.2020. godine donosi 

 
 

RJEŠENJE  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

 RJEŠENJA  
O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE MALI I ĐOŠ 

 
Član 1. 

Ovim Rješenjem  se vrše izmjene i dopune  Rješenja o obrazovanju Saveta za zdravlje 
opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“, 25/2017). 
 

Član 2. 
 U članu 2. Rješenja u stavu 1. alineja 8. menja se i glasi: 
„ -  Milan Predović, iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijala za Severno-bački 
okrug odnosno opštinu Mali Iđoš 
 
 Posle alineje 8. dodaje se nova alenija 9. koja glasi: 

- Krsto Baćović, iz Zavoda za javno zdravlje Subotica.“ 
 

Član 3. 
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 

 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-7/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
12. 
 

Na osnovu člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 
18/2016), člana 34. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017)  člana 6. i 12. Uredbe o uslovima 
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pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj 
svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupci 
javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („ Službeni glasnik RS, broj 16/2018) 
Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš, dana 23.01.2020. g. donosi 
 

 
RJEŠENJE 

 
Izdaje se u zakup zgrada zanatstva i ličnih usluga, zgrada broj 4, koja se nalazi na katastarskoj 
parceli br. 2844 KO Mali Iđoš, na dijelu ove parcele pod brojem 4,  broj lista nepokretnosti 4956 u 
ul. Zanatlijska Mali Iđoš, površine 29 m2, koji je u javnoj svojini Opštine Mali Iđoš, na period od 
5 godina, u viđenom stanju, za iznos od 4.000,00 dinara mjesečno Preduzetniku Žužani Valka 
(JMBG:1804990825306) iz Kule, ul. Adi Endrea br.16 registrovanoj u APR sa poslovnim imenom 
preduzetnika: ZSUZSANNA VALKA PREDUZETNIK KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA 
PROFIT PLAN MALI IĐOŠ, sjedište u Malom Iđošu, ul. 2. Rakoci Ferenca br. 56, PIB: 
110701870, MB:64959352, šifra djelatnosti 6920, tekući račun br. 325-9500600021107-70. 

Zakupac se obavezuje da u zakupljenoj nepokretnosti iz stava 1. ovog rješenja obavlja 
djelatnost usluge - šifra djelatnosti 6920 - računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; 
poresko savjetovanje. 

Ponuđaču Žužani Valka iz Kule se uplaćeni depozit uračunava u zakupninu koju je u 
obavezi da plaća nakon zaključenja ugovora o zakupu. 
 

Obrazloženje 
 

Dana 27.12.2019. g. Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš je donijelo Odluku o raspisivanju 
javnog oglasa za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Mali Iđoš i raspisalo Javni 
oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u 
javnoj svojini opštine Mali Iđoš br. 06-73-1/2019-01. 

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli opštinske uprave Opštine Mali Iđoš, u „Službenom listu 
Opštine Mali Iđoš“ i na zvaničnoj internet stranici Opštine Mali Iđoš i rok za podnošenje ponuda 
računao se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 

Rok za podnošenje zatvorenih pismenih ponuda je istekao 16.01.2020.g. u 12,00 časova, s 
tim što je otvaranje prispelih zatvorenih ponuda obavljeno dana 17.01.2020.g. u 12,00 časova. 

Početna cijena izdavanja u zakup iznosila je 3.770,00 dinara, a iznos depozita je takođe 
3.770,00 dinara (iznos jedne mjesečne zakupnine). U visinu zakupnine nisu uračunati svi troškovi 
korišćenja zakupljenog prostora (električna energija, grejanje, voda, telefon,čistoća i dr.) 

Do 16.01.2020.g. u 12,00 časova u opštinu Mali Iđoš je prispela jedna blagovremena i 
potpuna ponuda, od strane preduzetnice Žužane Valka iz Kule, vlasnice PROFIT PLAN, koja je 
ponudu predala 14.01.2020.g. u 08,25 časova sa ponudom od 4.000,00 dinara mjesečno. 

Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup objekata u javnoj svojini opštine Mali 
Iđoš je dana 17.01.2020.g. sačinila zapisnik br. 464-18/2019. Jedini učesnik postupka ponuđač 
Žužana Valka je prisustvovala otvaranju pismenih ponuda. Uz prijavu i ponudu Žužana Valka je 
dostavila urednu prijavu, iščitanu ličnu kartu i dokaz o uplati depozita od 3.770,00 dinara. 

Postupak prikupljanja ponuda je sproveden i prihvaćena je ponuda Žužane Valka  koja je 
ispunjavala uslove oglasa. 

Ponuđaču Žužani Valka se uplaćeni depozit uračunava u zakupninu koju je u obavezi da 
plaća nakon zaključenja ugovora o zakupu. 

Kako je gore navedena ponuda Preduzetnika Žužane Valka iz Kule jedina i najviša, 
odlučeno je kao u dispozitivu. 
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POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja se može podneti tužba nadležnom sudu 
u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-8/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
13. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list 
Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 23.1.2020. godine donosi: 

 
Zaklju čak 

 
Član 1. 

 Daje se saglasnost na Prijedlog Opštinskog pravobranioca Opštine Mali Iđoš od dana 
21.1.2020. godine o uklanjanju objekta ugostiteljstva u Feketiću ul. Bratstva br. 44. katastarska 
parcela br. 40, broj lista nepokretnosti 4914 k.o. Feketić  i zadužuje se Opštinska uprava opštine 
Mali Iđoš za dalje postupanje po Zahtjevu. 
 

Član 2. 
 Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-9/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
14. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 16/2018) i preporuke  Saveta za zdravlje opštine Mali Iđoš  Opštinsko vijeće dana 
23.01.2020.g. donijelo je 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
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Član 1. 
 

Odobrava se podnošenje Zahtjeva za analizu zdravstvenog stanja stanovništva opštine Mali 
Iđoš Zavodu za javno zdravlje u Subotici.  
 
 

Član 2. 
 
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-10/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
  

____________________ . ____________________ 
 

 
15. 
 
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali 
Iđoš“ broj 16/2008) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj 23.01.2020. godine, 
donosi  
 

ZAKLJU ČAK 
 

Opština Mali Iđoš podržava građansku inicijativu za ponovni saobraćaj autobuske linije na relaciji 
Feketić - Segedin. 
 
Opis problema: 

1. Od 05.01.2020 godine, obustavljena je redovna linija na realciji Feketić – Segedin. 
Prekid ove autobuske linije kojom upravljaju Autobuski prevoznik SUBOTICA 
TRANS i Autobuski prevoznik BEČEJPREVOZ će ozbiljno uticati na stanovništvo 
Vojvodine, jer je ovo jedina linija koja postoji između Segedina i ovog područja.  
Odluka o obustavi autobuske linije naročito utiče na studente koji nedeljno koriste 
navedene autobuse. 

 
2. Od Subotice do Segedina ima redovne autobuske linije svakog jutra u 06:30 sati 

(SUBOTICA TRANS), ali ovaj prevoz ne rješava probleme naših sugrađana, jer 
autobus Autobuskog prevoznika SAOBRAĆAJ ŽABALJ na relaciji Feketić - Bačka 
Topola - Subotica, iz Feketića kreće u 5:30 časova a pristiže u Suboticu u 6:40 časova, 
te putnici nemaju vremena da stignu na autobus za Segedin i jedino automobilom mogu 
stići na vrijeme do Subotice kako bi stigli na autobus do Segedina.  

 
Molba građana za problem opisan u tačci 1. je prema SUBOTICA TRANS-u i BEČEJPREVOZ-u 
u smislu da se vrate linije na relaciji Feketić-Segedin u saobraćaj tokom cjele nedelje. Ako za to ne 
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postoji mogućnost, da se odredi manji broj polazaka, npr. ponedjeljkom i petkom da se obezbjedi 
putovanje đaka. 
 
U pogledu problema u tačci 2. molba građana je da se usklade polasci iz Feketića tako da građani 
iz Feketića, Malog Iđoša i Bačke Topole na vrijeme stignu za Suboticu na autobus za Segedin. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r. 
Broj: 06-4-11/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   

            
 ____________________ . ____________________ 

 
 

16. 
            

 Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list 
Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 23.1.2020. godine donosi: 

 
Zaklju čak 

 
Član 1. 

 
 Usvaja se Molba OŠ „Nikola Đurković“ Feketić, OOŠ „Adi Endre“ Mali Iđoš i OŠ „Vuk 
Karadžić“ Lovćenac od dana 22.01.2020. godine za odobrenje finansijskih sredstava za izradu 
akata: 

- Procjene rizika od katastrofa 
- Plan zaštite i spasavanja 

Član 2. 
 

 Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-12/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
17. 
    

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list 
Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 23.01.2020. godine donosi: 
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Zaklju čak 
 

Član 1. 
 

 Usvaja se Molba Mirnič Jožefa i Baranji Silarda od dana 13.01.2020. godine za kupovinu 
parcele u javnoj svojini i materijal se dostavlja Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš radi dalje 
postupanje. 
 

Član 2. 
 

 Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-13/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
 

 
18. 
 

Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list 
Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 23.01.2020. godine donosi: 

 
Zaklju čak 

 
Član 1. 

 
 Usvaja se Molba Branka Radomana i ostalih potpisnika od dana 09.01.2020. godine za 
kupovinu parcele u javnoj svojini i materijal se dostavlja Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš radi 
dalje postupanje. 
 

Član 2. 
 

 Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-14/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
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19. 
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 

Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 23.01.2020. godine donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

Član 1.  
 

 Usvaja se Zahtjev Željka Zorića od dana 23.01.2020. godine za liječenje maloletnog djeteta 
u iznosu od 50.000,00 RSD na teret budžeta opštine Mali Iđoš i predmet se dostavlja Opštinskoj 
upravi opštine Mali Iđoš.  
 

Član 2. 
 

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

Republika Srbija 
Opština Mali I đoš             Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-4-15/2020-01 
Dana: 23.01.2020. godine  
Mali I đoš   
 

____________________ . ____________________ 
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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. 
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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. 
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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. 
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