СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
Број

1.

Szám

Година XL Évfolyam

Мaли Иђош 17.03. 2008 г.
Kishegyes 2008. márc. 17.

1.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( „Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и на основу
28. става 1. тачке 5.Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали Иђош» број
5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 17.03.2008.године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I. Именује се Изборна комисија општине Мали Иђош за избор одборника Скупштине општине
Мали Иђош дана 11.маја 2008.године у следећем саставу:
1. Софија Рудовић, дипл.прав. из Фекетића – за председника
Ласло Фодор, адв. из Малог Иђоша – за заменика председника
2. Данило Дабовић, дипл.прав. из Ловћенца – за члана
Блажо Стојановић, дипл.прав. из Фекетића – за заменика члана
3. Драгољуб Вујошевић, правник из Ловћенца – за члана
Божидар Добрковић, дипл.прав. из Ловћенца – за заменика члана
4. Шандор Алмаши, дипл.прав. из Малог Иђоша – за члана
Андраш Тот, правни техничар из Малог Иђоша – за заменика члана
5.Марија Контић из Ловћенца – за члана
Гордана Јоветић из Ловћенца – за заменика члана
6.Јулијана Пап из Фекетића – за члана
Олга Мудрински из Фекетића – за заменика члана
7.Зоран Зечевић из Фекетића – за члана
Ервин Сабо из Малог Иђоша – за заменика члана
8. Јасмина Перовић из Ловћенца – за члана
Ирен Прњат из Фекетића – за заменика члана
9. Десанка Ивошевић из Малог Иђоша – за члана
Славојка Стојановић из Малог Иђоша – за заменика члана
10. Зорка Стругар, дипл.прав из Ловћенца - за члана
Ненад Лубарда из Ловћенца – за заменика члана
II. За секретара Комисије се именује Анико Биро, дипл.прав. из Малог Иђоша, а за заменика
секретара Комисије се именује Андреа Келемен, дипл.прав. из Фекетића, без права одлучивања.
III. На седницама Комисије присуствују чланови, а само у случају њихове спречености
присуствују заменици. На седницама Комисије присуствоваће и информатичар Комисије Шандор
Молнар из Фекетића, без права одлучивања.
Образложење
У складу са чланом 14. Закона о локалним изборима Избoрну кoмисиjу у стaлнoм сaстaву чинe
прeдсeдник и нajмaњe шeст члaнoвa кoje имeнуje Скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, нa
прeдлoг oдбoрничких групa у Скупштини jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, срaзмeрнo брojу oдбoрникa
a у прoширeнoм сaстaву - и пo jeдaн oпунoмoћeни прeдстaвник пoднoсилaцa избoрнe листe кojи je
прeдлoжиo нajмaњe двe трeћинe кaндидaтa oд укупнoг брoja oдбoрникa кojи сe бирa. Избoрнa
кoмисиja имa сeкрeтaрa кoгa имeнуje Скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. Сeкрeтaр учeствуje у
рaду кoмисиje бeз прaвa oдлучивaњa. Прeдсeдник, члaнoви Избoрнe кoмисиje у стaлнoм и
прoширeнoм сaстaву и њeн сeкрeтaр имajу зaмeникe. Зa прeдсeдникa, зaмeникa прeдсeдникa,
сeкрeтaрa и зaмeникa сeкрeтaрa Избoрнe кoмисиje имeнуje сe лицe кoje je диплoмирaни прaвник.
Изборна комисија врши своје послове у складу са чланом 15. Закона о локалним изборима.

Страна 2.

Година 2008.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Прoтив рeшeњa Скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe o имeнoвaњу
прeдсeдникa и члaнoвa Избoрнe кoмисиje у стaлнoм сaстaву дoпуштeнa je жaлбa Окружнoм суду у
Суботици у рoку oд 24 чaсa oд дoнoшeњa рeшeњa.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-25/2008-02
Дана: 17.03.2008.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.

___________________________ . ________________________
2.

Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници oдржaнoj дaнa 17.03.2008. гoдинe jeднoглaснo
дoнoси слeдeћe
ЗAКЉУЧКE
1. СО Мали Иђош прихвата предлог да се упути захтев Агенцији за приватизацију и надлежним
Министарствима за давање средстава за реализацију социјалног програма радницима АИП
„Његош“-а који су остали без посла након спроведене продаје АИП „Његош“-а из стечаја из
средстава који остају након измирења повериоца.
2. СО Мали Иђош прихвата предлог да Општинско веће формира комисију која ће тај захтев
упутити надлежним органима.
3. СО Мали Иђош прихвата предлог да се приходи који се буду сливали у буџет општине Мали
Иђош продајом АИП „Његош“-а, користе за потребе свих грађана општине Мали Иђош.
4. СО Мали Иђош прихвата предлог да ће председник СО Мали Иђош уколико буде потребно,
упознати бивше раднике АИП „Његош“-а са овим закључцима.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-25/2008-02
Дана: 17.03.2008.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.

___________________________ . ________________________
3.

На основу члана 74. и 77. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.47/2003) и
члана 51. става 1. тачке 2. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.5/2002,
9/2004, 1/2005, 2/2005 и 4/2005), Скупштина општине Мали Иђош дана 17.03.2008. године доноси
следећи
ЗАКЉУЧАК
У предмету наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта од ЈП „ЖТП“ Београд
примењује се принцип компензације преко жиро рачуна за сопствена средства и за 2007. и 2008.
годину, на начин да потраживања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мали Иђош за коришћење
грађевинског земљишта од ЈП „ЖТП“ Београд буду утврђена у износу обавеза општине Мали Иђош
за одржавање путних прелаза. У овом случају се не примењује Одлука о висини накнаде за
коришћење грађевинског земљишта („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.3799, 4/01, 4/03, 3/04, 8/05,
6/06 и 3/07), већ на основу договора уговорних страна врши се компензација међусобних
потраживања у наведеном износу.
Образложење
На основу члана 34. Закона о железници трошкове одржавања путног прелаза и трошкове
осигурања безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу сносе: трошкове одржавања
коловоза на путном прелазу и саобраћајних знакова на путевима који упозоравају учеснике у
друмском саобраћају на путни прелаз – управљач путева; док трошкове одржавања уређаја за
давање знакова којима се учесницима у друмском саобраћају најављује приближавање воза путном
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прелазу и уређаја за затварање саoбраћаја на путном прелазу, трошкове руковања уређајима за
затварање саобраћаја на путном прелазу и друге непосредне трошкове за осигурање безбедног и
несметаног саобраћаја на путном прелазу сносе заједно, на равне делове управљач и управљач
путева. Такође постоји и обавеза железнице у складу са општинском Одлуком о висини накнаде за
коришћење грађевинског земљишта. На основу судског поравнања од 16.07.2002. године између ЈП
за грађевинско земљиште и ЈП „ЖТП“ и на основу међусобних договора ових предузећа примењује
се принцип компензације међусобних потраживања до исте висине. Овај принцип се примењује из
разлога што су једне године потраживања једне стране већа а следеће године, већа су потраживања
друге стране, и због непотребног вођења судског поступка (пример: тужба ЈП „ЖТП“ ради наплате
потраживања из 2001.године, која се завршила наведеним поравнањем). Овакво решење је у
интересу обе стране. Овај принцип је први пут примењен 2002.године и на овај начин је позитивно
окончан судски поступак из 2001.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-25/2008-02
Дана: 17.03.2008.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.

___________________ .___________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

1.szám

1.
A helyhatósági választásokról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye” 2007/129 szám) 14.
szakasza és Kishegyes község alapszabálya („Kishegyes Кözség Hivatalos Lapja” 2002/5, 2004/9, 2005/2
és 2005/4) 28. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a
2008.március 17-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I A 2008. május 11-én történő Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztását végző Választási
bizottságba a következő személyeket nevezzük ki:
1. Rudović Sofija okleveles jogászt Bácsfeketehegyről – a bizottság elnökévé
Fodor László kishegyesi ügyvédet- a bizottság elnökhelyettesévé
2. Dabović Danilo okleveles jogászt Lovćenácról – a bizottság tagjává
Stojanović Blažo okleveles jogászt Bácsfeketehegyről– a bizottság tagjának helyettesévé
3. Vujošević Dragoljub jogászt Lovćenácól – a bizottság tagjává
Dobrković Božidar okleveles jogászt Lovćenácról – a bizottság tagjának helyettesévé
4. Almási Sándor okleveles jogászt Kishegyesről - a bizottság tagjává
Tóth András jogi technikus Kishegyesről – a bizottság tagjának helyettesévé
5. Kontić Marija lovćenáci lakost – a bizottság tagjává
Jovetić Gordana lovćenáci lakost – a bizottság tagjának helyettesévé
6. Papp Julianna bácsfeketehegyi lakost – a bizottság tagjává
Mudrinski Olga bácsfeketehegyi lakost - a bizottság tagjának helyettesévé
7. Zečević Zoran, bácsfeketehegyi lakost – a bizottság tagjává
Szabó Ervin, kishegyesi lakost – a bizottság tagjának helyettesévé
8. Perović Jasmina lovćenáci lakost – a bizottság tagjává
Prnjat Irén bácsfeketehegyi lakost - a bizottság tagjának helyettesévé
9 Ivošević Desanka kishegyesi lakost – a bizottság tagjává
Stojanović Slavojka kishegyesi lakost - a bizottság tagjának helyettesévé
II A községi Választási bizottság titkárává Bíró Anikó kishegyesi okleveles јоgászt, helyettesévé
Kelemen Andrea bácsfeketehegyi okleveles jogászt nevezték ki döntésjog nélkül.
III A Választási bizottság ülésein a tagok jelennek meg, elfoglaltságuk esetén a helyettesek vesznek
részt. A bizottság ülésein Molnár Sándor bácsfeketehegyi lakos, a bizottság informatikusa is részt vesz,
döntésjog nélkül.
Indoklás
A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza alapján a Választási bizottság állandó
összetételét az elnök és legkevesebb hat tag képеzi amelyet a helyi Képviselő-testület nevez ki, a
Képviselő-testület tanácsnoki csoportja javaslatára, a tanácsnokok számához mérten. A bővített összetételbe
pedig az a lista amely a kétharmados többséget alkotja, javasolhat még egy tagot. A Választási
bizottságnak titkára van, amelyet a Képviselő-testület nevez ki. A titkár részt vesz a bizottság munkájában
döntésjog nélkül. Az elnöknek, a tagoknak és a titkárnak helyettesei vannak. Elnöknek, elnökhelyettesnek,
titkárnak és titkárhelyettesnek csak okleveles jogászt nevezhetnek ki. A Választási bizottság munkáját a
helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakaszával összhangban végzi.
A rendelkező részben a fent említettek alapján hoztak döntést.
Jogorvoslat: Ezen végzés ellen fellebbezést lehet benyújtani a szabadkai körzeti bíróságnak a végzés
meghozatala utáni 24 órán belül.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-25/2008-02
Kelt: 2008. március 17-én
Kishegyes

Pál Károly s.k.
Képviselő-testület elnöke
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2.
Kishegyes község Képviselő-testülete 2008.március 17-én megtartott ülésén meghozta az alábbi
ZÁRADÉKOKAT
1. Kishegyes község Képviselő-testülete elfogadja a javaslatot, hogy követelményt nyújtsanak be a
Privatizációs ügynökségnek és az illetékes Minisztériumoknak szociális program kivitelezésére a „Njegoš“
AIV eladása utáni munkanélküliek számára, abból az összegből amely fennmarad a hitelező kifizetése után.
2. Kishegyes község Képviselő-testülete elfogadja a javaslatot, hogy a Községi tanács alakítson egy
bizottságot amely kézbesíti a követelményt az illetékes szerveknek.
3. Kishegyes község Képviselő-testülete elfogadja a javaslatot, hogy a „Njegoš“ AIV eladásával a
Kishegyes község költségvetésébe befolyó eszközöket Kishegyes község polgárai szükségleteire fordítják.
4. Kishegyes község Képviselő-testülete elfogadja a javaslatot, hogy amennyiben szükség lesz rá, a
Képviselő-testület elnöke ismerteti a „Njegoš“ AIV volt munkásaival e záradékokat.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-25/2008-02
Kelt: 2008. március 17-én
Kishegyes

Pál Károly s.k.
Képviselő-testület elnöke

___________________ .___________________
3.
A tervezésről és építkezésről szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 2003/47 szám)
74. és 77. szakasza és Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5, 2004/9,
2005/1, 2005/2 és 2005/4 szám) 51. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján Kishegyes község
Képviselő-testülete 2008. március 17-én megtartott ülésén meghozta a következő

ZÁRADÉKOT
A Vasútforgalmi Közvállalat által igénybe vett építkezési terület használatáért járó illeték
megfizettetését illetően a kompenzáció elvét kell alkalmazni a saját eszközökre nyitott folyószámlán
keresztül a 2007-еs és 2008-as évre, olymódon, hogy a Vasútforgalmi Közvállalat által használt
közterületek és utak térítményét úgy állapítsák meg Kishegyes község területén, hogy az úti átjárókat a
község tartsa karban. Ebben az esetben nem kell alkalmazni a kommunális építkezési terület használatáért
fizetendő térítményről szóló határozatot (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 1999/3, 2001/4, 2003/4,
2004/3, 2005/8, 2006/6 és 2007/3 szám), hanem a szerződő felek megegyezése értelmében kompenzációra
kerül sor az egymásközötti követelések összeegyeztetésének kiegyenlítése tekintetében.
Indoklás
A vasúti forgalomról szóló törvény 34. szakaszának alapján az úti átjárók karbantartása és az átjárón
történő biztonságos és zavartalan közlekedés biztosítása költségeit a következő módon viselik: az átjáró és a
közlekedési jelek karbantartása költségeit a helyi közvállalat téríti meg, amelyek a közúti forgalom
résztvevőit figyelmeztetik az átjáróra; míg a felszerelések karbantartása amelyek a közúti forgalom
résztvevőit figyelmeztetik az átjáróhoz közelgő vonatra és a közlekedés lezárására használt felszerelések
karbantartásának, valamint azok kezelésének költségeit, úgyszintén más költségeket amelyek biztosítják az
átjárón történő biztonságos és zavartalan közlekedést egyforma részarányban fedezi a helyi közvállalat és a
Vasútforgalmi közvállalat. Községi határozat alapján a Vasútforgalmi közvállalat illetéket fizet az
építkezési terület használatáért. A bírósági kiegyezés alapján 2002. július 16-án a szerződő felek
megegyezése értelmében kompenzációra került sor az egymás közötti követelések összeegyeztetésének és
kiegyenlítésének tekintetében. Ez az elv a követelések változása és felesleges bírósági eljárás miatt jött létre
(pl. a Vasútforgalmi közvállalat vádja 2001. évi követelések megfizetése miatt amely kiegyezéssel
végződött). Ez a megoldás mindkét fél érdekében van. Ezt az elvet először 2002-ben használták és ilyen
módon sikeresen lebonyolították a 2001-es bírósági eljárást.
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly s.k.
Szám: 06-25/2008-02
Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. március 17-én
Kishegyes
________________ ._______________

1.szám

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M

______________________________________________________________________________
Број
Szám

Назив
Megnevezés

Страна
Oldal

1. Решење о именовању Изборне комисије општине Мали Иђош
2. Закључак о АИП „Његош“-у
3. Закључак о компензацији између ЈП ЖТП и ЈП за грађевинско земљиште
и путеве Мали Иђош за 2007. и 2008. годину
__________________ . _________________
1. Végzés Kishegyes község Választási bizottságának kinevezéséről
2. Záradék az AIV „Njegoš”-ról
3. Záradék a belgrádi Vasútforgalmi közvállalat és a kishegyesi Telekrendezési
és útügyi közvállalat 2007. és 2008. évi kölcsönös követeléseinek kompenzációjáról

1
2
3
4
5
5

_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:

Скупштина општине Мали Иђош
Дабовић Данило начелник Општинске управе
Дабовић Данило, Барањи Силард и Олга Мудрински

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 општиен Мали Иђош – за Службени лист.
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Mudrinski Olga
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

