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образовање, управу и нацоиналне заједнице у Новом Саду а сагласно члану 29. став 5. и члану 166.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања.
Члан 4.
Ова олдука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-7/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
2.

На основу члана 29. став 1. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“ број 72/09 и 52/11) а сагласно Уредби о критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и акта у мрежи основних школа (Сл.гласник РС“ број 80/10) Скупштина
општине Мали Иђош дана 24.02.2012. године доноси
О Д Л У КУ
о мрежи предшколских установа у општини Мали Иђош

Члан 1.

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2012.

Страна 3.
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Uvodna reč predsednika opštine

Opština Mali Iđoš u proteklom periodu je prepoznatljiva po tome, što planski pristupa rešavanju problema,
koji su prisutni u našem okruženju. Takav pristup je demonstriran sa više usvojenih strategijskih
dokumenata, kao što su:
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Strateški plan socijalne zaštite (usvojen od strane Skupštine opštine 11. decembra 2007.
godine)
Lokalni akcioni plan politike za mlade (usvojen od strane Skupštine opštine 24. septembra
2008. godine)
Program razvoja opštine Mali Iđoš (usvojen od strane Skupštine opštine 18. decembar 2009.
godine)
Plan razvoja turizma (usvojen od strane Skupštine opštine 18. decembar 2009. godine)
Informatička strategija (usvojen od strane Skupštine opštine 16. marta 2010. godine)

Prilikom izrade ovih dokumenata izvršena je analiza situacije, i tako je utvrđeno da jedan od najvećih
problema građana opštine Mali Iđoš je upravo nezaposlenost, odnosno niski stepen zaposlenosti
stanovništva.
Izradom Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš želimo da se aktivno uključimo u proces
decentralizacije politike zapošljavanja, da kao opština dajemo svoj doprinos rešavanju ovog problema u
skladu sa mogućnostima, putem definisanja i realizacije mera aktivne politike zapošljavanja.

Predsednik opštine
Mali Iđoš
Robert Čore
1. Uvod
Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu

Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2012. godinu predstavlja osnovni instrument
sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na lokalnom nivou u 2012. godini. Njime se definišu ciljevi i
prioriteti politike zapošljavanja na lokalnom nivou i utvrđuju programi i mere koje će se realizovati kako bi
se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2012. godinu usklađen je sa postojećim
nacionalnim dokumentom zapošljavanja – Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (u daljem tekstu
NAPZ) za 2012. godinu. Pravni osnov za utvrđivanje NAPZ predstavlja Zakon o zapošljavanju i osiguranju
za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) kojim je definisano sprovođenje aktivne
politike zapošljavanja i utvrđena obaveza izrade Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja na godišnjem
nivou.
Pri izradi NAPZ za 2012. godinu uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smernice evropske strategije za period do
2020. godine koje se odnose na zapošljavanje i kojom pametan, održiv i inkluzivan rast ekonomije stvara
mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju; kao i ciljevi,
prioriteti i planirane aktivnosti usvojenih nacionalnih strategija i razvojnih dokumenata.
Pored gore navedenih nacionalnih okvira Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2012.
godinu je usklađen sa postojećim lokalnim strategijskim dokumentima: Strateški plan socijalne zaštite
(usvojen od strane Skupštine opštine 11. decembra 2007. godine), Lokalni akcioni plan politike za mlade
(usvojen od strane Skupštine opštine 24. septembra 2008. godine), Program razvoja opštine Mali Iđoš
(usvojen od strane Skupštine opštine 18. decembar 2009. godine) i Plan razvoja turizma (usvojen od strane
Skupštine opštine 18. decembar 2009. godine).
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Izrada Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2012. godinu je vođena iskustvom
realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2011. godinu.
1. Analiza stanja lokalnog okruženja
Analiza lokalnog okruženja je urađena prilikom izrade Programa razvoja opštine Mali Iđoš 2010 – 2014,
delovi te analize su prikazane u nastavku ovog dokumenta u ovom i u sledećem poglavlju:
2.1 Opština Mali Iđoš u brojkama
Površina:
Broj
13.494
Gustina
st/km2

181 km2
stanovnika:
naseljenosti: 75

Poljoprivrednih površina: 93,4%
Stopa godišnjeg pada stanovništva (1991-2002): -4,2‰
Broj zaposlenih (2006): 2.002
Broj nezaposlenih (2006): 2.295
ND po stanovniku (2005): 43,1% nivoa Republike Srbije
Struktura ND po sektorima: poljoprivreda (59,4%), industrija (21,9%), trgovina (14,2%), saobraćaj
(2,2%), građevinarstvo (0,9%), ostalo (1,7%)
Broj MSP: 46 mikro, 13 malih i 6 srednjih preduzeća
Drumski saobraćaj: Autoput E-75 Novi Sad-Subotica (15,7 km), Magistralni M-22 Srbobran-Mali IđošSubotica (17,8 km), Regionalni put P-118 Feketić-Vrbas (4,5 km)
Železnička pruga: Međunarodni kolosek Beograd-Novi Sad-Subotica
Reke: Krivaja (73 km)
Ustanovljeno lovište: Lovačko udruženje «Krivaja» i lovačka društva: Lovćenac– Lovćenac, JelenFeketić, Fazan- Mali Iđoš
Kulturne manifestacije i seoski turizam: Katai salaš i Etno kuća, Domboš Fest, Dani feketićke višnje,
Spomen dani CSÉPE IMRE, Dani berbe i vina, Regionalni noćni turnir u malom fudbalu, Dani Podolszki
József, Dani svete Ane, Dani piva.
2.2 Geografski položaj
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U centralnom delu Bačke, u podnožju Telečke
visoravni i dolini reke Krivaje prostire se opština
Mal iIđoš (181 km²), koja predstavlja jednu od
najmanjih opština (posle Bačkog Petrovca i
Temerina) u Vojvodini. U tri naselja – Feketić,
Lovćenac i Mali Iđoš prema popisu iz 2002.
godine živi 13.494 stanovnika.
Međunarodni put E-75, kao i glavna železnička
pruga, koji povezuju Beograd-Suboticu i državnu
granicu (Horgoš i Kelebija) sa srednjom
Evropom, prolaze kroz sva tri naselja opštine.
Opština Mali Iđoš se nalazi na 50 kilometara od
Subotice (na severu) i Novog Sada (na jugu), dok
je glavni grad, Beograd udaljen oko 130 km.
Veći privredni centri, Vrbas i Bačka Topola su
udaljeni na oko 12 km od opštine, a u
neposrednom teritorijalnom kontaktu je i sa
opštinama Bečej, Srbobran i Kula.
2.3 Prirodni potencijali
Prirodne potencijale u opštini čine plodno zemljište više lesne zaravni i niže lesne terase, umerena
kontinentalna klima i rečica Krivaja. Ovi uslovi predstavljaju izuzetno povoljne geografske odlike, kako za
ljudske aktivnosti, tako i za njihovo stanište. Najveće prirodno bogatstvo opštine je izuzetno kvalitetno
poljoprivredno zemljište. Zemljište po pedološkom sastavu čine cernozemi livadske crnice i ritska crnica na
lesnoj podlozi.
Poljoprivredno zemljište prostire se na 16.929 ha i obuhvata 93% teritorije opštine. Najveći deo je pod
oranicama i baštama (98,3%) u okviru kojih je najzastupljenija površina pod žitom (64,0%) i industrijskim
biljem (27,8%). Manje površine su pod krmnim (5,4%) i povrtnim (2,1%) biljem. Voćnjaci i vinogradi
prostiru se na manje od 1% poljoprivrednog zemljišta i uglavnom se nalaze u naseljima. Neobrađeno
zemljište koje zahvata površine pod livadama i pašnjacima kao i ribnjake, trstike i bare takođe zauzima 1%
poljoprivrednog zemljišta.
Šume se prostiru na svega 44 ha teritorije opštine, tj čine svega 0,2% od ukupne površine opštine i
predstavljaju nedovoljno zastupljen resurs. Stanje šumskog zelenila kako po veličini, tako i po sastavu, tipu
uzgoja i drugim osobenostima ne zadovoljava funkcije koje zelenilo ima u domenu privrednih i ekoloških
zahteva.
Najznačajniji prirodni potencijal pored poljoprivrednog zemljišta je rečica Krivaja i njene pritoke. Protiče
kroz sva tri naselja i svojim tokom pravca severozapad-jugoistok preseca deo bačke lesne zaravni na dva
dela. Za razliku od ostalih ravničarskih reka Krivaja ima dovoljno vode tokom cele godine. Plodno tle i
hidrografske odlike Krivaje predstavljaju prirodne potencijale i vrednosti za dinamičniji razvoj opštine.
2.4 Demografija
Opština Mali Iđoš, kao teritorijalno najmanja opština u Vojvodini, zauzima prostor od 181 km2 na kome živi
12.290 stanovnika prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine ili 68 stanovnika na
km2, što je svrstava u relativno gusto naseljena područja (prema kriterijumu da gusto naseljeni prostori imaju
51-100 stanovnika na km2). Izrazit je višedecenijski trend smanjenja gustine naseljenosti (1953. godine
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iznosila je 92,6; 1961. - 94,7; 1971. - 86,4; 1981. - 82,7; 1991.- 80, 2002. - 75 i 2011. godine 68 stanovnika
na km2).
Tabela 1: Porast-pad stanovništva opštine Mali Iđoš (1948-2011.)
Godina
Broj
Lančani
Indeks porasta
stanovnika
indeks
(1948 = 100)
1948
17683
100,00
1953
16767
94,8
94,8
1961
17144
102,2
97,0
1971
15651
91,3
88,5
1981
14975
95,7
84,7
1991
14137
94,4
79,9
2002
13494
95,5
76,3
2011
12290
0,91
0,69

Kretanje stanovništva na području opštine Mali Iđoš, pored apsolutnog smanjenja stanovništva, karakterišu
tri osnovne determinante: (a) nizak natalitet, (b) povećanje stope mortaliteta i (c) migracioni procesi.
Područje opštine Mali Iđoš spada u grupu emigracionih i depopulacionih područja. Kretanje
stanovništva na području opštine Mali Iđoš moguće je pratiti od prvog zvaničnog popisa 1869. godine do
danas. Kvantitativno posmatrano, ukupan broj stanovnika se u posmatranom periodu povećao za svega 13%
(sa 11.992 stanovnika, koliko je registrovano 1869. godine, na 13.494 stanovnika po poslednjem popisu
2002. godine).
Međutim, ovaj period karakterišu različita razdoblja. U periodu 1869-1948. ukupno stanovništvo beleži
uzlazni trend, pri čemu je 1948. godine u opštini registrovan maksimalan broj stanovnika (17.683), zatim
sledi kratak nestabilan period emigracionih tokova do 1961. godine (17.144) i negativno demografsko
razdoblje od 1961. do danas, kada se ukupno stanovništvo smanjilo za 27%.
Sva tri naselja beleže pad broja stanovništva, pri čemu najveći odliv stanovništva u poslednjih 20 godina ima
naselje Mali Iđoš (sa 6.603 - 1971.godine na 5.465 – 2002. godine). U poslednjim dekadama 1971-1981. i
1991-2002. godine opština Mali Idjoš beleži negativne stope prosečnog godišnjeg rasta stanovništva (-3,9 i 4,2 na 1.000 stanovnika). Za razliku od većine vojvođanskih opština, Mali Iđoš nije monocentrična opština i
stanovništvo je ravnomerno raspoređeno u sva tri naselja.
Osnovno obeležje demografskih kretanja opštine Mali Iđoš jeste nizak prirodni priraštaj, tako da više
nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva. Kretanje prirodnog priraštaja, posebno u periodu posle
1990. godine, je izuzetno nepovoljno i 1996. godine dostiže negativnih 6,4‰, da bi 2004. godine pao na čak
-9,3‰.
Stope nataliteta su veoma niske (prosek poslednjih pet godina je ispod 10‰), dok su stope mortaliteta jedne
od najvećih u Vojvodini (npr. u 2000. iznosila je 17,2‰). Negativna stopa prirodnog priraštaja u dužem
vremenskom periodu ukazuje na problem depopulacije, odnosno "bele kuge". Mehanički priraštaj je bio vrlo
značajan izvor populacionog rasta. (Grafikon 1)
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2.4.1 Starosna struktura stanovništva
Starosna struktura stanovništva opštine Mali Iđoš sve više ima karakteristike «regresivnog», odnosno starijeg
tipa stanovništva, budući da se smanjuju fertilni i omladinski kontingent stanovništva, što se može uočiti iz
oblika starosne piramide za 2002. godinu.
Grafikon 4: Polna i starosna struktura stanovništva opštine Mali Iđoš 2002.

Pad nataliteta ubrzao je starenje stanovništva od baze starosne piramide, a povećanje prosečnog trajanja
života sredovečnog i starog stanovništva, intenziviralo je starenje s vrha piramide. Dominantan broj
stanovnika spada u kategoriju radno-sposobnog stanovništva (66,1%), što se može uzeti u obzir kao značajan
razvojni potencijal koji će opredeljujuće uticati na tržište rada i zaposlenost.
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Jedan od najpouzdanijih analitičkih pokazatelja starosne strukture stanovništva, a time i procesa
demografskog starenja jeste indeks starenja, koji izražava odnos starog i mladog stanovništva. Ukoliko
indeks starenja premaši vrednost 40 (starih na 100 mladih stanovnika), govorimo o staroj populaciji. Indeks
starenja od 86,6 na području opštine Mali Iđoš, evidentno premašuje graničnu vrednost, ali je i dalje ispod
proseka Severno-bačkog okruga, odnosno AP Vojvodine.Prema rezultatima popisa 2002. prosečna starost u
opštini Mali Iđoš iznosi 39,4 godine, što značajno prevazilazi graničnu vrednost od 30 godina, koja je u
demografskoj teoriji prihvaćena kao medijalna vrednost. Pad nataliteta i starenje stanovništva su izazvali i
promene u polnoj strukturi čija je osnovna odlika smanjenje udela muškog u ukupnom stanovništvu
(koeficijent feminiteta 106).
2.4.2 Obrazovna struktura stanovništva
Obrazovna struktura stanovništva ima poseban značaj u demografskim istraživanjima, s obzirom na uticaj
koji ima na prirodno i migraciono kretanje stanovništva.
U obrazovnoj strukturi stanovništva starog 15 i više godina na području Mali Iđoš (2002.), završena srednja
škola je najčešći vid obrazovanja kod oba pola (41% stanovnika), na drugom mestu je osnovno obrazovanje
(29% uglavnom starijeg sloja stanovništva), dok je 5,6% stanovništva opštine sa višom i visokom stručnom
spremom.
Značajno je napomenuti da je više od 50% stanovništva opštine na nivou osnovnog i nižeg obrazovanja, što
nesporno zahteva veće angažovanje na obrazovanju stanovništva kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i
programe permanentnog obrazovanja.
Takođe, broj stanovnika sa srednjim obrazovanjem je 2,9% ispod proseka AP Vojvodine. Iako je zabeležen
trend smanjenja broja nepismenih u poslednjih deset godina i dalje je prisutan značajan procenat nepismenog
stanovništva (235 stanovnika), posebno ženskog stanovništva (2,7% stanovništva starog 10 i više godina).

2.4.3 Ekonomska struktura stanovništva
Kritična masa aktivnog stanovništva opštine Mali Iđoš iznosi 40,8% ukupnog stanovništva, dok je 37%
izdržavanog stanovništva.
Posmatrajući kroz period od popisa 1971. godine, evidentno je opadanje udela izdržavanog, a porast udela
aktivnih i lica sa ličnim prihodom. Opšta stopa aktivnosti je oko 10% ispod proseka AP Vojvodine i
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Republike Srbije. Stopa zaposlenosti aktivnog stanovništva iznosi 36,3% (RS 59,7%), a 1991. godine ova
stopa iznosila je 54,4%;

Navedene tendencije u kretanju stanovništva ove opštine prema aktivnosti najbolje ilustruje koeficijent
ekonomske zavisnosti (odnos broja lica sa ličnim prihodima i izdržavanih i broja aktivnih lica) koji pokazuje
tendenciju smanjenja u posmatranom periodu (sa 149,2 u 1971. na 145,1 u 2002.) i oko 20% prevazilazi
prosek Republike Srbije.
Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosi 14,6%, dok je učešće njegovog aktivnog dela u
ukupnom aktivnom stanovništvu 75%. Na osnovu pregleda ekonomske strukture stanovništva opštine Mali
Iđoš dobija se potvrda teze da od privredne strukture zavise promene u opštoj aktivnosti i njenim
pojedinačnim stopama (zaposlenosti i nezaposlenosti). Takođe, razvijen privredni sektor determinisao je da u
ekonomskoj strukturi stanovništva žene čine čak 63% izdražavane populacije, tačnije, zbog strukture radnih
mesta ženska radna snaga se teže zapošljava.
Na dalje kretanje onog dela populacije koje vrši ekonomsku funkciju, a to je aktivno stanovništvo i njegovu
«reprodukciju», može se uticati sadejstvom demografskih i socioekonomskih činilaca. U osnovi prvih nalazi
se biološko ili društveno modifikovano kretanje nataliteta i mortaliteta, dok su u drugim sadržani značajni
socijalni, ekonomski i tehnološki elementi aktivnosti. Ovi drugi opredeljuju stopu po kojoj će stanovništvo
svake starosnopolne grupe učestvovati u ekonomskoj delatnosti, pa prema tome opredeljuju i opštu stopu,
obim i karakter aktivnog stanovništva.
2. Analiza realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2011.
godinu.
Za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2011. godinu je bilo
predviđeno 1.950.000,00 dinara iz budžeta lokalne samouprave, a takođe su obezbeđena sredstva iz
konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje u istom iznosu od 1.950.000,00 dinara za ukupno četiri
mere aktivne politike zapošljavanja: otvaranje novih radni mesta, samozapošljavanje, obrazovanje i
pripravnici.
Pošto realizacija budžeta opštine Mali Iđoš u 2011. godini iznosila procentualno 72%, zato je iz
budžeta lokalne samouprave je pstvareno 1.355.000,00 dinara za finansiranje programa
zapošljavanja.
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Opština Mali Iđoš i Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica su zajedno raspisali dva
konkursa. Prvi konkurs je bio namenjen za finansiranje programa novih zapošljavanja, drugi za
finansiranje programa samozapošljavanja.
Preko programa zapošljavanja su podržana ukupno 6 preduzeća sa teritorije opštine Mali Iđoš, koja
su zapošljavala ukupno 9 lica, ostvarujući 1.510.000,00 dinara subvencije. Na osnovu ocene
poslovnih planova i obrade konkursne dokumentacije od strane Nacionalne službe za zapošljavanje,
filijala Subotica, a na osnovu mišljenja Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Iđoš na
konkursu su podržana sledeća preduzeća,:
Tabela 2: Rezultati konkursa za sufinansiranje otvaranja novih radnih mesta
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv firme
„SUBSTRATUM“ DOO
„ZLATNO
DOBA
TRADECOM“ DOO
„GRADNJA“ SZR
STR
I
KOMISION
„KRIVI“
„PATOS-ČA“ DOO
„L&J&S“ SZR

Mesto
Mali Iđoš
Lovćenac

Broj lica Iznos subvencije
2
320.000,00
1
170.000,00

Feketić
Feketić

1
1

170.000,00
170.000,00

Mali Iđoš
Mali Iđoš

3
1

510.000,00
170.000,00

Preko programa samozapošljavanja su podržana 5 lica od ukupno 9 prijavljenih u ukupnom iznosu
od 1.200.000,00 dinara, što znači da za otvaranje nove forme podržana lica su dobila 240.000,00
dinara.
Porgram obuke i program pripravnika su se pokazali kao neefikasne mere politike zapošljavanja na
lokalnom nivou i po ovom programu. Razlog za to u prvom slučaju je komplikovana i neizračunljiva
tenderska procedura, dok u drugom slučaju nemogućnost prenošenja sredstava iz jedne godine u
drugu, što bi bilo neophodno kako bi preko godinu dana mogli podržati pripravnike sa mesečnim
isplatama.
Kretanje nezaposlenosti u opštini Mali Iđoš
Na birou za zapošljavanje registrovano je 2.050 nezaposlenih lica (novembar 2011.) i to većinom ženske
populacije (1.041). Dodatni problem čini velika prikrivena nezaposlenost, koja premašuje razmere realne
nezaposlenosti. Problem nezaposlenosti je prisutan ne samo kod lica koja se vode na tržištu rada već i kod
jednog broja radnika koji su formalno zaposleni, ali zbog privredne neaktivnosti njihovih preduzeća nemaju
posla.
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Kod broja nezaposlenih lica u proteklom mesecu zabeleženo je povećanje za 11 lica, što je za
0,53% više u odnosu na prethodni mesec. Od ukupnog smanjenja broja nezaposlenih (5,15%)
u odnosu na isti mesec prošle godine, najmanje smanjenja je u Malom Iđošu za (2,52%).
Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je izuzetno nepovoljna. Najveći je procenat nezaposlenih
nekvalifikovanih radnika sa samo osnovnim obrazovanjem. Njihove radne sposobnosti zahtevaju značajno
unapređenje, kako bi se ispunili budući zahtevi privrede, takođe, visoko je učešće nezaposlenih sa III i IV
stepenom stručne spreme (49,74%), što ukazuje na nefleksibilnost obrazovnog sistema i njegovu
neprilagođenost potrebama privrede.
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Najveće učešće u registrovanoj nezaposlenosti posmatrano prema starosti, imaju nezaposlena lica preko 50
godina starosti (26,6%), zatim lica od 41-50 godina (23,2%), od 31-40 godina starosti (21,7%), od 19-25
godina (12,27%), od 26-30 godina (12,07%), dok je u starosnoj grupi do 18 godina 4% nezaposlenih lica.

Još jedna u nizu nepovoljnih okolnosti je da većina nezaposlenih lica prvi put traži zaposlenje, što
neminovno ukazuje na činjenicu da region nije u dovoljnoj meri krenuo u neophodna prilagođavanja i
restrukturiranje.
1. Mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje
Mere aktivne politike zapošljavanja koje, sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) na teritoriji
opštine Mali Iđoš u skladu sa definisanim merama na nivou Republike u 2007. godini, su sledeće:
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• Program samozapošljavanja za nezaposlena lica u okviru kojeg je bilo ukupno 12 zahteva od kojih je 10
zahteva u fazi zaključivanja ugovora sa NSZ dok dva zahteva čekaju odluku. Ovaj program je namenjen
nezaposlenim licima sa evidencije NSZ koji imaju nameru za započnu sopstveni biznis.
• Regionalni program novog zapošljavanja u okviru kojeg je odobren jedan zahtev kojim je obuhvaćeno
zapošljavanje pet lica sa evidencije NSZ. Regionalnim programima vrši se finansiranje zapošljavanja lica sa
evidencije NSZ, a sredstva se namenski koriste za opremanje radnog mesta. Ova subvencija namenjena je
poslodavcima koji u radni odnos primaju pet ili više nezaposlenih lica u delatnosti koja je od strateškog
značaja za razvoj regiona i koje su deo lokalnih razvojnih planova.
• Program podsticanja novog zapošavanja nezaposlenih lica u pojedinim opštinama u Pokrajini. Ovaj
konkurs raspisan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u
saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje-Pokrajinskom službom za zapošljavanje. U okviru ovog
programa za opštinu Mali Iđoš predviđeno je finansiranje zapošljavanja pet nezaposlenih lica. Podneto je pet
zahteva za finansiranje tih programa dok je proces donošenja odluke još u toku.
• Program jednokratne isplate novčane naknade za slučaj nezaposlenosti namenjen licima koja su korisnici
novčane naknade u cilju otpočinjanja sopstvenog biznisa, a do sada su dva takva programa realizovana.
• Program novog zaopošljavanja invalidnih lica sa evidencije NSZ namenjen poslodavcima koji zasnivaju
radni odnos sa licima sa otežanim faktorom zapošljivosti. Subvencija je namenjena za opremanje radnog
mesta i subvencionisanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i do sada je odobren jedan zahtev koji
se nalazi u fazi potpisivanja ugovora.
• Mikrokredit raspisan od strane Republičkog fonda za razvoj, namenjen nezaposlenim licima sa evidencije
NSZ koji započinju sopstveni biznis. Od četiri podneta zahteva dva su pozitvno rešena i u toku je proces
potpisivanja ugovora. U okviru ova dva zahteva predviđeno je zapošljavanje 20 lica sa evidencije NSZ.
• Subvencije za stručno osposobljavanje nezaposlenih u svojstvu pripravnika na neodređeno vreme u okviru
čega je realizovan jedan program i jedan koji je u fazi donošenja odluke.
• Finansiranje stručnog osposobljavanja nezaposlenih u svojstvu pripravnika-volontera. U okviru ovog
programa realizovana su tri programa, dok je jedan u fazi donošenja odluke.
• Finansiranje stručnog usavršavanja nezaposlenih u svojstvu praktikanta. U okviru ovog programa jedan je
realizovan.
• Finansiranje osnovnog obrazovanja odraslih sa nepotpunom osnovnom školom namenjen licima sa
evidencije NSZ. U okviru ovog programa dva lica su završila školu i jedno lice još uvek pohađa.
• Obuke za sticanje dodatnih znanja i veština za tržište rada koje će biti realizovane do kraja godine, a za
koje vlada veliko interesovanje kao i mnoge druge obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju koje finansira
NSZ.
• Subvencionisanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji idu na teret poslodavca, a koje su
regulisane zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 45., 45a, 45b) pri zapošljavanju
određenih kategorija lica sa evidencije NSZ (lica koja imaju status pripravnika , lica mlađa od 30 godina,lica
starija od 45 a malađa od 50 godina, lica stariajod 50 godina i invalidna lica). Do sada je odobreno
subvencionisanje 43 lica koja su zasnovala radni odnos na neodređeno vreme.
Takođe, u okviru sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja prisutne su sledeće aktivnosti:
• obuka za aktivno traženje posla (obučavanje nezaposlenih lica o tome kako pisati radnu
biografiju i kakao voditi razgovor sa poslodavcem);
• individualni razgovor sa nezaposlenim licima (profesionalna orijentacija, prekvalifikacija,
itd.),
• posete poslodavcima u okviru kojih oni dobijaju informacije o aktivnim merama
zapošljavanja;
• organizovanje sajmova zapošljavanja koji je ove godine organizovan i u opštini Mali Iđoš.
Ponovno uravnoteženje tržišta radne snage zahteva politiku orijentisanu kako na strani ponude radne snage,
sa ciljem da podrži prilagođavanje ljudskih resursa strukturnim promenama, tako i na strani potražnje za
radnom snagom, sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova za nove investicije. Konačno moraju se kreirati nove
aktivnosti kojima bi se izbegao rizik već prisutan u drugim tranzicionim ekonomijama – nepodudarnosti
ponude i potražnje za radnom snagom. Sistem obrazovanja mora biti usklađen sa strukturnim promenama u
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ekonomiji i na tržištu rada. U skladu s tim treba se pripremiti za doživotno obrazovanje i svakodnevno
sticanje novih znanja i veština u izabranom zanimanju.
1. Povezanost LAPZ sa lokalnim strateškim dokumentima
5.1 Lokalni akcioni plan politike za mlade opštine Mali Iđoš 2008 – 2011
Mera 2: Zapošljavanje mladih definiše sledeće probleme:
2.1. Nedovoljno razvijen sistem usluga za zapošljavanje mladih.
Mladi u opštini nemaju adekvatnu službu od koje bi dobili stručnu pomoć pri zapošljavanju (pisanje
biografije, nalaženje ponuda za poslove, profesionalna orijentacija, priprema za intervju, itd.) Samo 16%
anketiranih bi se obratilo Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
2.2. Slaba interakcija između obrazovanja i zapošljavanja u opštini .
Slaba informisanost mladih o deficitarnim zanimanjima u opštini.
Predložene mere:
PROBLEM

CILJ

Nedovoljno
razvijen
sistem usluga
pri
zapošljavanju
mladih.

Razvoj
sistema
usluga pri
zapošljavanju
mladih iz
opštine kroz
pripremu za
konkurentnost
na tržištu
rada.

Slaba
interakcija
izmedju
obrazovanja i
zapošljavanja
u opštini .

Poboljšanje
interakcije
između
obrazovanja i
zapošljavanja
mladih
kadrova u
opštini
izradom baze
podataka

MERA /
ZADATAK
1.Godišnje
edukacije i
seminari za
pripremu za
zapošljavnje
(pisanje
motivacionog
pisma, CV,
priprema za
intervju) za 50
mladih sa
evidencije
Zavoda za tržište
rada.
1. Izrada baze
podataka i
kontiunirana
dopuna
evidencije o
deficitarnim
zanimanjima
opštine i o profilu
obrazovanja
mladih rodjenih
1978. godine i
mlađe do 2011
2. Informisanje 8.
razreda tri
osnovne škole
opštine na

INDIKATOR
Broj edukacija

NOSILAC
VREMENSKI
ROK
AKTIVNOSTI

BUDŽET

Lokalna
kancelarija za
mlade

2009-2011

105.000,00
din.

Broj
evidentiranih
mladih i
zanimanja u
bazi podataka

Lokalna
kancelarija za
mlade i
Udruzenje
preduzetnika

2008-2011

450.000,00
din.

Broj poseta

Osnovne škole
i udruženje
preduzetnika

2008-2011

Broj mladih
koji su prošli
edukaciju

Broj mladih
koji učestvuju
u poseti
Broj info
sastanaka

195.000,00
din.
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godišnjem nivou
o mogućnostima
izbora zanimanja
i profila
privrednih grana
u opštini kroz
posete malim i
srednjim
preduzećima.

5.2 Program razvoja opštine 2010 – 2014
Ovaj dokument detaljno analizira stanje tržište rada i mere aktivne politike zapošljavanja, koje sprovodi
Nacionalna služba za zapošljavanje. Ovi delovi dokumenta su preduzeti i izloženi su u drugoj i trećoj
poglavlji LAPZ.
5.3 Plan razvoja turizma opštine Mali Iđoš
Realizacija plana razvoja turizma doprinese povećanju mogućnosti za samozapošljavanje, i to putem mera
od 1 do 4, dok mera 5 predviđa obuku i usavršavanje kadrova.
5.4 Strateški plan socijalne zaštite
Ovaj strateški dokument prepoznaje dve grupe, kao marginalizovane od strane društva kao celine, koje imaju
specifične potrebe i prilikom zapošljavanja, a to su osobe sa invaliditetom i mladi.
Deca i omladina (siromašni i mladi bez adekvatnog obrazovanja i zaposlenja)
Analizu situacije je početkom 2006. godine definisala neformalna grupa mladih, kroz projekat Građanskih
inicijativa iz Beograda. Analiza je prilagođena izradi strateškog plana opštine Mali Iđoš za socijalna pitanja:
Tokom februara 2006. godine izvedeno je istraživanje na reprezentativnom uzorku građana opštine Mali
Iđoš svih uzrasta. Primarni cilj istraživanja je bio da se utvrdi položaj i potrebe mladih, a dodatno je ispitivan
i način na koji građani vide svoj grad, problemi koje postoje u gradu, način na koji vide mogućnost mladih
da reše probleme u zajednici, participacija građana, spremnost građana da ostanu u gradu i moguća rešenja
problema.
Na pitanje čime su u gradu zadovoljni 59% građana je odgovorilo- ničim. Kao najveće probleme građani su
izdvojili nezaposlenost i lošu ekonomsku situaciju, slabu ponudu zabavnih i kulturnih dešavanja, zatim
infrastrukturu i kriminal.
Kao najveće probleme mladih, građani vide nezaposlenost, bolesti zavisnosti, kriminal, nemogućnost
dodatnog obrazovanja i nedostatak podrške mladima od strane lokalne samouprave.
Mladi sebe vide kao nekoga ko može i želi (u većem procentu) da reši probleme u gradu, 80% njih bi
volontirali u udruženju koje se bavi mladima, ali samo 29% mladih je učestvovalo u nekim akcijama što
ukazuje na to da mladi ne znaju kako i gde mogu da se udruže i organizuju ka poboljšanju svog položaja,
iako u opštini Mali Iđoš postoji nekoliko aktivnih omladinskih grupa.
78% mladih bi napustilo opštinu Mali Iđoš, a kao promene koje bi povećale ostanak mladih u gradu se
najčešće navode više mogućnosti za zaposlenje i bolju ekonomsku situaciju, bolju infrastrukturu i više
kulturnih i sportskih dešavanja.
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Na pitanje šta bi država trebalo da uradi da mladi u Srbiji budu zadovoljniji najčešći odgovori su bili da da
poboljša mogućnosti za zaposlenje i poveća životni standard, te da pruži više podrške mladima i obezbedi
bolje uslove za školovanje i usavršavanje.
Ispitivanje je pokazalo da su najvažniji problemi koji postoje u gradu, a mogu se rešiti lokalnim akcijama
mladih povećanje broja kulturnih dešavanja, obezbeđivanje više adekvatnih mogućnosti za zabavu mladih i
sportskih i rekreativnih aktivnosti.
Razlozi koje su mladi naveli za odlazak iz grada su gotovo isti kao i nabrojani problemi, na početku
izveštaja. Najčešći razlozi su ekonomski (nedostatak posla, nizak standard, siromaštvo), zatim nedostatak
perspektive.
Ispitanici su upitani šta je to što bi trebalo da se promeni u opštini Mali Iđoš da većina mladih ostane i bude
srećnija u gradu. Svaki ispitanik je mogao da navede tri stvari. Dobijeni su sledeći odgovori:
Šta bi zadržalo mlade u opštini Mali Iđoš

vise mogućnosti za zaposlenje
veći standard, bolja ekonomska situacija
bolja infrastruktura
vise kulturnih i sportskih sadržaja
bolja ponuda mesta za izlazak
aktivizam mladih, uključivanje mladih u
rešavanje problema
promena lokalnih vlasti
ostalo

Procenat odgovora
mlađih ispitanika*
38.5
7.7
6.6
4.4
3.3
2.2

Procenat odgovora
starijih ispitanika*
57.4
11.4
0
8.2
3.2
11.5

0
34.1

1.6
18.6

Mladi su upitani koliko često putuju u drugi grad da bi zadovoljili različite potrebe, koje ne mogu da
adekvatno zadovolje u svom gradu. Za svaku od navedenih potreba ispitanici su mogli da zaokruže jednu od
navedenih učestalosti. Odgovori su prikazani u tabeli 13. U ćelijama tabele je upisan procenat ispitanika koji
su dali odgovor u toj koloni za potrebu u tom redu.

Učestalost putovanja u drugi grad radi zadovoljenja određenih potreba
Svakog
dana
Zdravstvenu zaštitu
Obrazovanje i/ili stručno
usavršavanje
Sportske aktivnosti
Kulturne manifestacije
Zabavu/izlaske
Zaposlenje

Nekoliko
puta
mesečno
11.0
15.4

Nekoliko
puta
godišnje
54.9
9.9

Nikada

0
28.6

Nekoliko
puta
nedeljno
3.3
15.4

5.7
1.1
7.9
20.0

6.8
2.2
10.1
7.8

12.5
22.5
55.1
6.7

27.3
33.7
18.0
0

47.7
40.4
9.0
65.6

27.5
26.4

Kao što se može videti, iako su građani nezadovoljni i smatraju da mladi ne mogu da zadovolje osnovne
potrebe u gradu značajan broj mladih putuje redovno samo da bi se školovao ili da bi radio u drugom gradu.
Gotovo polovina od ukupnog broja zaposlenih mladih radi u drugim gradovima i putuje svakog dana na
posao. Iako mladi ne mogu da zadovloje ostale potrebe, oni nemaju dovoljno materijalnih sredstava ni da
putuju da bi svoje potrebe zadovoljili u drugim mestima.
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Zaključak
Briga o deci i omladini u opštini Mali Iđoš je nedovoljno razvijeno i opterećeno sledećim problemima:
• siromaštvo
• nezaposlenost
• neadekvatni uslovi za srednje, više i visoko obrazovanje
• nedostatak perspektive
• neadekvatni uslovi života
• neodgovarajući nivo socijalne zaštite
Preporuke i strateške intervencije
- Stimulativni programi i projekti za zapošljavanje mladih – Omladinska zadruga,
- Programi za pomoć u obezbeđenju sredstava za prevoz srednjoškolaca i studenata, za školovanje sposobnih
i talentovanih omladinaca, za nabavku udžbenika,
- Savetovalište za mlade
- Centar za diferencijalnu dijagnostiku sa dnevnim boravkom za decu iz socijalno ugroženih i romskih
porodica
Specifičan cilj
1.2.1. Doprineti opštem naporu lokalne zajednice da se popravi društveni položaj mladih u opštini i
zaustavi njihov odliv kroz sinhronizovane mere svih društvenih aktera
Specifični zadaci
1.2.1.1. Do kraja 2009. godine izraditi bazu podataka o nivou i profilu obrazovanja rođenih 1978, godine i
mlađe.
1.2.1.2. Do kraja 2009. godine izraditi bazu podataka o prioritetnim i deficitarnim zanimanjima u opštini
Mali Iđoš.
1.2.1.3. Do 2010. godine razraditi adekvatan sistem protoka informacija o potrebama za stručno
usavršavanje u lokalnoj zajednici i o mogućnostima postojećih programa stručnog usavršavanja.
1.2.1.4. Do 2010. godine izraditi plan i program institucionalizacije inovativnih usluga socijalne zaštite brige
o deci i omladini.
2.2.1.1. Do 2010.godine razviti programe za mogućnost alternativnih prihoda za učenike srednjih škola i
studente iz opštine Mali Iđoš.
2.2.1.2. Do 2010. godine izraditi sistem stipendiranja u lokalnoj zajednici na osnovu unapred utvrdjenih
kriterijuma.
2.2.1.3. Do 2010. godine izraditi plan za finansiranje i sufinansiranje prevoza srednjoškolaca i studenata, za
nabavku udžbenika i obezbeđivanje ishrane dece predškolskog i školskog uzrasta iz socijalno ugroženih
porodica.
2.2.1.4. Do 2012. godine proširiti nadležnost odbora za sport i omladinu pri opštini Mali Iđoš.
Resursi:
1. Lokalna samouprava
2. NVO
3. Međuopštinski centar za socijalni rad opština Bačka Topola i Mali Iđoš
4. Lokalni savet zapošljavanja
5. Nacionalna služba zapošljavanja – odeljenje u Malom Iđošu
6. Odbor za sport i omladinu opštine Mali Iđoš
7. Dom zdravlja „ Dr. Marton Šandor“
8. Crveni krst opštine Mali Iđoš
9. Obrazovne ustanove opštine Mali Iđoš
10. Formalne i neformalne grupe mladih
Osobe sa invaliditetom
Analiza ciljne grupe
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Prilikom anketiranja stanovništva i razgovorom sa «ključnim ljudima» opštine Mali Idjoš, došlo je
do saznanja :
da je prisutan nedostatak poznavanja pitanja invalidnosti i problematika osoba sa invaliditetom i
njihovih porodica.
Na teritoriji opštine Mali Idjoš u oko 120 domaćinstava stanuje jedno ili više člana sa invaliditetom.
Mehanizam za sistematsko registrovanje podataka o deci ometenoj u razvoju još uvek ne postoji tj.
nema baze podataka o deci i omladini ometenih u razvoju.
Nema organizovane vaninstitucionalne aktivnosti na celoj teritoriji opštine, ujedno su nepokrivene i
njihove psihičke, socijalne i obrazovne potrebe.
Oko 35% dece sa smetnjama u razvoju je van vaspitno-obrazovnog sistema
Osobe sa invaliditetom su izolovani, svoje živote žive u užoj porodici i uglavnom zbog zaštitničke
uloge porodice ne nauče ni najosnovnije kućne poslove. Dešava se da nisu naučili ni osnovne navike
samozbrinjavanja ( higijenske navike) što ugrožava njihov integritet i direktno utiče na njihovo
samopouzdanje.
Nedostaje im druženje sa vršnjacima (komunikacija i zajednička razonoda).
Osobe sa jednim oblikom ometenosti su vrlo heterogena i imaju različite potrebe, pa nije moguće
pružiti isti oblik podrške.
Pristupačnost institucija osobama sa invaliditetom je minimalan na teritoriji opštine Mali Idjoš

Zaključak
Položaj osoba sa invaliditetom u opštini je, i pored usluga koje specifičnoj grupi dece i mladih sa
smetnjama u razvoju pruža NVO Izida, u celini nepovoljan. Realni kapaciteti opštine ne omogućuju velike
strteške poduhvate, ali se mogu usmeriti na dalje razvijanje postojećih usluga.
Preporuke i strateške intervencije
•

•
•

Usmerena i ciljana akcija svih aktera u zajednici u smeru obezbedjivanja održivosti usluga koje
pruža Centar za dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju i proširivanje broja korisnika
iz okolnih mesta uz potenciranje programa osamostaljivanja osoba sa invaliditetom
Razviti planove da se Centar kadrovski ojača i da postane regionlani centar zajedno sa susednim
opštinama
Eliminisanje arhitektonskih barijera

Specifični ciljevi
1.3.1. Poboljšati položaj i povećati prihvaćenost i uključenost inavalida u zajednicu kroz usluge
dnevnog zbrinjavanja, inkluzivne nastave i specijalizovane edukativne i programe zapošljavanja.
1.3.2. Povećati dostupnost uslugama i pristup javniim institucijama osobama sa invaliditetom kroz
uklanjanje arhitektonskih barijera i organizovan transport.
Specifični zadaci
1.3.1.1. Tokom 2008 zadržati postojeći obim usluga koje se pružaju za korisnika u Centru dnevnog
boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju u Feketiću, uz unparedjenje programa inkluzivnog pristupa
1.3.1.2. Tokom 2009 proširiti obim usluga za 120 korisnika iz okolnih mesta obezbedjivanjem vozila za
prevoz korisnika iz mesta stanovanja do dnevnog Centra i/ili škole
1.3.1.3. Do kraja 2009 godine u saradnji sa susednim opštinama (B.Topola, Vrbas i/ili Srbobran) pokrenuti
formiranje rad Savetovališta za roditelje dece sa smetnjama u razvoju
1.3.2.1. Tokom 2008 napraviti precizan plan za ukljanjanje arhitektonskih barijera i postavljanje rampi na
prilazima školama, zdravstvenim ustanovima i drugim objektima,
1.3.2.2. Do kraja 2009. postaviti adekvatna rešenja-rampe i slično.
Resursi
• Lokalna samouprava
• „Izida“ Društvo za zaštitu majki i dece-opštine Mali Idjoš sa sedištem u Feketiću
• OŠ „Nikola Đurković“ Feketić
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OŠ „ Ady Endre“ iz Malog Idjoša
OŠ „ Vuk Karadžić „ iz Lovćenca
Dom zdravlja „Dr Marton Šandor“ iz Malog Idjoša
Forum žena iz Malog Idjoša
Centar za socijalni rad
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Akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu

1. OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA

1.1. Novo zapošljavanje – podrška poslodavcima
MERA

1.1.1 Subvencija
poslodavcima za
zapošljavanje na
novootvorenim radnim
mestima

1.2.1.

Subvencija za
samozapošljavanje

OČEKIVANI
RAZULTATI

INDIKATOR
USPEŠNOSTI

NOSIOCI
AKTIVNOSTI

IZVORI
FINANSIRANJA

IZNOS

Povećano
zapošljavanje

Broj novih radnih
mesta

NSZ
LSZ

Budžet RS
Budžet APV
Budžet LS

1.000.000,00 dinara LS
+ očekivana sredstva
obezbeđena putem
konkursa

Budžet LS
Budžet RS

1.000.000,00 dinara LS
+ očekivana sredstva
obezbeđena putem
konkursa

1.2. Podrška samozapošljavanju
Pokretači sopstvenog
Broj novootvorenih
NSZ
biznisa, spremni za
firmi
LSZ
otvaranje i vođenje
firme

1.3.

1.3.1.

Program
pripravnika

Program pripravnika i volontera

Mladi sa srednjim i
visokim obrazovanjem
koji su stekli radno
iskustvo u svom
zanimanju kod
poslodavca

Broj pripravnika

2. OBUKE

NSZ

Budžet RS
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2.1. Obuke za nezaposlene
2.1.1.

2.1.2.

Obuke za
nekvalifikovane
nezaposlene sa
ciljem sticanja
kvalifikacije/zani
manja
Obuke za
nezaposlene sa
suficitarnim
zanimanjem, sa
ciljem
preusmeravanja u
novo, srodno
zanimanje

Sticanje kvalifikacije

Broj onih koji su
stekli kvalifikaciju i
broj zapošljavanja

NSZ

Budžet RS

Sticanje konkurentnog
zanimanja

Broj onih koji su se
prekvalifikovali i
broj zapošljavanja

NSZ

Budžet RS

3. ZAPOŠLJAVANJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA NEZAPOSLENIH

3.2.1. Posredovanje uz procenu
radne sposobnosti

3.2. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Broj OSI
Izrada plana
procenjene radne
NSZ
profesionalne
sposobnosti
rehabilitacije OSI
Broj zaposlenih OSI

Budžet RS

3.3. Zapošljavanje žena
3.3.1. Program za podsticanje
novog zapošljavanja

3.3.2. Podsticanje

Povećano
zapošljavanje žena

Broj novih radih
mesta na kojima se
zapošljavanju žene

NSZ

Budžet RS

Povećano

Broj novootvorenih

NSZ

Budžet RS
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samozapošljavanje
žena

firmi kojima su
osnivači žene
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3.

На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. Гласник
РС, бр.36/2009 и 88/2010), члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштине општине Мали Иђош на седници дана
24.02.2012. године доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА
2012. ГОДИНУ

I
Усваја се Локални акциони план запошљавања Општине Мали Иђош за 2012.годину по
изради и прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Мали Иђош.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-9/2012-02
Дана: 24.02.2012.г.
Мали Иђош

Председник Скупштин општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
4.

На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 8. Одлуке о спровођењу комасације у к.о. Ловћенац и к.о. Фекетић
(„Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 9/2011), а у складу са чланом 31. става 1. тачке 7. Статута
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћени текст и
07/10) по предлогу Комисије за комасацију за к.о. Фекетић Скупштина општине Мали Иђош на
седници дана 24.02.2012. године донела је

ОДЛУКУ О ОСНОВНИМ
НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ
ФЕКЕТИЋ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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Овим начелима одређује се локација земљишта у државној својини, начин груписања
земљишта на коме постоји право својине, земљишта која се остављају у фактичком стању, начин под
којим се условима обезбеђују ветрозаштитни појасеви, начин груписања земљишта чланова истих
пољопривредних газдинстава, време привремене предаје земљишта и редослед позивања учесника
комасације на расправе које спроводи Комисија за комасацију катастарске општине Фекетић (у
даљем тексту: Комисија) и друга питања од значаја за наделу и спровођење поступка комасације.
Члан 2.
Свим пословима у комасацији руководи Комисија за комасацију која се стара о организацији
свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом међусобном усклађивању,
законитости у раду и друго. Комисија за комасацију као оперативно општинско комасационо тело
врши и следеће послове:
- Образује подкомисије за процену вредности земљишта, процену вредности објеката и
вишегодишњих засада, утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе,
примопредају земљишта и друга стручна тела
Члан 3.

-

-

Програм комасације катастарске општине Фекетић, општина Мали Иђош
Утврђује фактичко стање,
Учествује у вршењу процене вредности земљишта,
Финансира претходне пројекте који се односе на катастарску општину Фекетић (пројекат
мреже пољозаштитних појасева, пројекат општинске инфраструктуре и др.),
Обезбеђује пројекте Републичке и регионалне инфраструктуре (саобраћајне (друмски и
железнички), водопривредне, електроенергетске, телекомуникационе инфраструктуре,
пројекти заштите културних добара, заштита животне средине и др.),
Усваја пројекте комасације (пројекат мреже пољских путева, пројекат мреже канала, пројекат
пољозаштитних шумских појасева и расподеле комасационе масе),
Утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасационе масе и решава примедбе
учесника комасације на расподелу комасационе масе,
Врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси записник о
привременој примопредаји земљишта и објеката,
Доноси решења о расподели комасационе масе,
Обавља и друге послове утврђене Решењем о образовању Комисије за комасацију

Члан 4.
Предмет комасације и премера су сва земљишта катастарске општине Фекетић (у даљем
тексту: к.о.Фекетић). Расподелу земљишта из комасационе масе учесника комасације у к.о. Фекетић,
врши Комисија.
Члан 5.
У поступку комасације к.о.Фекетић, сви учесници комасације су равноправни, без обзира на
величину земљишног поседа који су унели у комасациону масу и без обзира да ли се ради о
имаоцима права својине на земљишту у државној или приватној својини.
Члан 6.
Све радње у поступку комасације врше се јавно, уз учешће учесника комасације. Учесници
комасације у току целог поступка комасације имају право увида у елаборате и осталу документацију.

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2012.

Страна 27.

У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна средства
у складу са законом.
Члан 7.
-

Учесници комасације могу формирати Одбор учесника комасације који:
заступа интересе учесника комасације,
разматра извештаје о процени вредности земљишта и расподеле комасационе масе,
одбор учесника комасације не одлучује о правима учесника комасације.
Члан 8.

Учесник комасације добија из комасационе масе одговарајуће земљиште приближно исте
укупне вредности, а по могућности истих проценбених разреда и удаљености од сопственог
економског дворишта и утицаја вода на искоришћавање земљишта, као и положаја који пружа
приближно исте могућности у погледу начина обраде. Просечна удаљеност се цени на основу укупне
удаљености свих земљишта које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из
комасационе масе. При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да
добије што боље заокружено земљиште, правилнијег облика и на мањем или истом броју места него
што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на више места.
Члан 9.
Расподела комасационе масе врши се на основу утврђене и прихваћене комасационе процене
вредности земљишта. Учесницима комасације даће се приближно иста вредност земљишта
земљишту које су унели у комасациону масу и то изражену у процембеним јединицама.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе земљиште веће вредности него што је
оно које је унео у комасациону масу уплатиће у комасациону масу разлику између вредности тих
земљишта у новцу, а ако добије земљиште мање вредности разлика мање вредности исплатиће се
такође у новцу.

Члан 10.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, у колико је то могуће, да се ранијем
власнику поново доделе заливни системи, бунари, вишегодишњи засади (воћњаци и виногради) у
колико су они подигнути или саграђени пре почетка комасације, у супротном плаћа се накнада за
напред поменуте објекте и вишегодишње засаде.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Члан 11.
Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе у
комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности.
НАЧИН ГРУПИСАЊА ЗЕМЉИШТА НА КОМЕ ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ
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Члан 12.
Приликом расподеле земљишта из комасационе масе извршиће се груписање земљишта тако
да сваки учесник комасације добије што боље заокружено земљиште у једном потезу. Имаоцу права
својине даје се земљиште из комасационе масе правилнијег облика него што је унето у комасациону
масу и на мање места у колико је у комасациону масу унето земљиште на два или више места, ако се
Комисија и учесници комасације другачије не споразумеју.
Члан 13.
Учеснику комасације не може се дати земљиште на више места него што је имао земљишта
које је унео у комасациону масу.
Члан 14.
Ималац права својине може у поступку комасације предложити да приликом расподеле
комасационе масе добије земљиште, поред својих сродника или других лица са којима заједнички
обрађује земљиште или им даје у закуп.

ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЧЛАНОВА ИСТОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
Члан 15.
Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног обрађивања
земљишта. Захтев из става 1.овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће, у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ОСТАЈЕ У ФАКТИЧКОМ СТАЊУ
Члан 16.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном делу грађевинског подручја остају у фактичком
стању. Учесник комасације и Комисија ради стварања већих и правилнијих парцела које би
омогућиле економичнију пољопривредну производњу, могу сагласно извршити замену земљишта
унутар неизграђеног дела грађевинског реона или за земљиште у ванграђевинском реону.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА
Члан 17.
У циљу заштите животне средине, заштите земљишта од утицаја ветрова, вода и стварања
повољније микроклиме обезбеђују се ветрозаштитни појасеви. Ветрозаштитни појасеви лоцираће се у
складу са Главним пројектом подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Мали Иђош,
на терет повласника наделе ветрозаштитних појасева.

РАСПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА И ПРИВРЕМЕНА ПРЕДАЈА ЗЕМЉИШТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
Члан 18.
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Привремена расподела земљишта из комасационе масе отпочеће кад се стекну сви фактички и
формално-правни услови а завршиће се оријентационо до октобра 2013.године. Привремена
примопредаја земљишта извршиће се пре доношења решења о расподели комасационе масе, о чему
ће Комисија сачинити записник.
Члан 19.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште
које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од пањева,
шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног, до привремене примопредаје земљишта у посед.
Такође је дужан да уклони старе међне белеге са својих парцела, уколико и даље не остане у поседу
тог земљишта. Ако учесник комасације не поступи у складу са напред наведеним одредбама
Комисија ће дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације.
Члан 20.
Уколико дође до враћања пољопривредног земљишта на основу Закона о враћању одузете
имовине црквама и верским заједницама и Закона о враћању одузете имовине и обештећењу у току
комасације земљиште ће се наделити на терет државног земљишта, с тим да право на закупнину од
дана извршности решења о враћању земљишта припада власнику реституционисане имовине. Она се
одређује према просечној цени закупа од издавања државног пољопривредног земљишта за к.о.
Фекетић.

РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
Члан 21.
Редослед позивања учесника комасације на расправу приликом расподеле комасационе масе
почиње од табли које се налазе на граници атара и врши се редом по таблама до насеља Фекетић,
тако да се учесници комасације позивају по следећем редоследу:
- учесници који станују у другим местима ван Фекетића,
- учесници који су пре комасације имали земљиште на једном месту,
- остали учесници по величини поседа који уносе у комасациону масу,
- имаоци права коришћења земљишта у државној својини.

МРЕЖА ПОЉСКИХ ПУТЕВА И МРЕЖА КАНАЛА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Члан 22.
Мрежа пољских путева, мрежа канала за одводњавање и ветрозаштитни појасеви формираће
се и пренети на терен на основу главног пројекта за к.о. Фекетић, који усваја Комисија по
прибављеном мишљењу Одбора учесника комасације.
Земљиште за мрежу канала за одводњавање обезбедиће се на терет повласника надела
земљишта за канале за одводњавање. Овај принцип ће се примењивати иза остале сличне случајеве.
Члан 23.
Нова мрежа пољских путева обезбедиће се из постојеће мреже пољских путева с тим да ће
главна путна мрежа остати непромењена.
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У случају потребе за додатним земљиштем за пољске путеве исти ће се обезбедити из унете
масе повласника наделе земљишта за путеве.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Трошкови комасације ће се покрити од покрајинских средстава и средстава општине која
општина остварује од закупа државне земље.
Члан 25.
Ова Олдука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-10/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________

5.

На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 8. Одлуке о спровођењу комасације у к.о. Ловћенац и к.о.
Фекетић („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 9/2011), а у складу са чланом 31. става 1. тачке 7.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћени
текст и 07/10) по предлогу Комисије за комасацију за к.о. Ловћенац Скупштина општине Мали Иђош
на седници дана 24.02.2012. године донела је
ОДЛУКУ О ОСНОВНИМ
НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ЛОВЋЕНАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим начелима одређује се локација земљишта у државној својини, начин груписања
земљишта на коме постоји право својине, земљишта која се остављају у фактичком стању, начин под
којим се условима обезбеђују ветрозаштитни појасеви, начин груписања земљишта чланова истих
пољопривредних газдинстава, време привремене предаје земљишта и редослед позивања учесника
комасације на расправе које спроводи Комисија за комасацију катастарске општине Ловћенац (у
даљем тексту: Комисија) и друга питања од значаја за наделу и спровођење поступка комасације.
Члан 2.
Свим пословима у комасацији руководи Комисија за комасацију која се стара о организацији
свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом међусобном усклађивању,
законитости у раду и друго. Комисија за комасацију као оперативно општинско комасационо тело
врши и следеће послове:
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Образује подкомисије за процену вредности земљишта, процену вредности објеката и
вишегодишњих засада, утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе,
примопредају земљишта и друга стручна тела
Члан 3.

-

-

Програм комасације катастарске општине Ловћенац, општина Мали Иђош
Утврђује фактичко стање,
Учествује у вршењу процене вредности земљишта,
Финансира претходне пројекте који се односе на катастарску општину Ловћенац (пројекат
мреже пољозаштитних појасева, пројекат општинске инфраструктуре и др.),
Обезбеђује пројекте Републичке и регионалне инфраструктуре (саобраћајне (друмски и
железнички), водопривредне, електроенергетске, телекомуникационе инфраструктуре,
пројекти заштите културних добара, заштита животне средине и др.),
Усваја пројекте комасације (пројекат мреже пољских путева, пројекат мреже канала, пројекат
пољозаштитних шумских појасева и расподеле комасационе масе),
Утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасационе масе и решава примедбе
учесника комасације на расподелу комасационе масе,
Врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси записник о
привременој примопредаји земљишта и објеката,
Доноси решења о расподели комасационе масе,
Обавља и друге послове утврђене Решењем о образовању Комисије за комасацију

Члан 4.
Предмет комасације и премера су сва земљишта катастарске општине Ловћенац (у даљем
тексту: к.о.Ловћенац). Расподелу земљишта из комасационе масе учесника комасације у к.о.
Ловћенац, врши Комисија.
Члан 5.
У поступку комасације к.о.Ловћенац, сви учесници комасације су равноправни, без обзира на
величину земљишног поседа који су унели у комасациону масу и без обзира да ли се ради о
имаоцима права својине на земљишту у државној или приватној својини.
Члан 6.
Све радње у поступку комасације врше се јавно, уз учешће учесника комасације. Учесници
комасације у току целог поступка комасације имају право увида у елаборате и осталу документацију.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна средства
у складу са законом.
Члан 7.

-

Учесници комасације могу формирати Одбор учесника комасације који:
заступа интересе учесника комасације,
разматра извештаје о процени вредности земљишта и расподеле комасационе масе,
одбор учесника комасације не одлучује о правима учесника комасације.
Члан 8.
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Учесник комасације добија из комасационе масе одговарајуће земљиште приближно исте
укупне вредности, а по могућности истих проценбених разреда и удаљености од сопственог
економског дворишта и утицаја вода на искоришћавање земљишта, као и положаја који пружа
приближно исте могућности у погледу начина обраде. Просечна удаљеност се цени на основу укупне
удаљености свих земљишта које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из
комасационе масе. При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да
добије што боље заокружено земљиште, правилнијег облика и на мањем или истом броју места него
што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на више места.
Члан 9.
Расподела комасационе масе врши се на основу утврђене и прихваћене комасационе процене
вредности земљишта. Учесницима комасације даће се приближно иста вредност земљишта
земљишту које су унели у комасациону масу и то изражену у процембеним јединицама.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе земљиште веће вредности него што је
оно које је унео у комасациону масу уплатиће у комасациону масу разлику између вредности тих
земљишта у новцу, а ако добије земљиште мање вредности разлика мање вредности исплатиће се
такође у новцу.
Члан 10.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, у колико је то могуће, да се ранијем
власнику поново доделе заливни системи, бунари, вишегодишњи засади (воћњаци и виногради) у
колико су они подигнути или саграђени пре почетка комасације, у супротном плаћа се накнада за
напред поменуте објекте и вишегодишње засаде.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Члан 11.
Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе у
комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности.
НАЧИН ГРУПИСАЊА ЗЕМЉИШТА НА КОМЕ ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ
Члан 12.
Приликом расподеле земљишта из комасационе масе извршиће се груписање земљишта тако
да сваки учесник комасације добије што боље заокружено земљиште у једном потезу. Имаоцу права
својине даје се земљиште из комасационе масе правилнијег облика него што је унето у комасациону
масу и на мање места у колико је у комасациону масу унето земљиште на два или више места, ако се
Комисија и учесници комасације другачије не споразумеју.
Члан 13.
Учеснику комасације не може се дати земљиште на више места него што је имао земљишта
које је унео у комасациону масу.
Члан 14.

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош
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Страна 33.

Ималац права својине може у поступку комасације предложити да приликом расподеле
комасационе масе добије земљиште, поред својих сродника или других лица са којима заједнички
обрађује земљиште или им даје у закуп.

ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЧЛАНОВА ИСТОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
Члан 15.
Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног обрађивања
земљишта. Захтев из става 1.овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће, у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ОСТАЈЕ У ФАКТИЧКОМ СТАЊУ
Члан 16.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном делу грађевинског подручја остају у фактичком
стању. Учесник комасације и Комисија ради стварања већих и правилнијих парцела које би
омогућиле економичнију пољопривредну производњу, могу сагласно извршити замену земљишта
унутар неизграђеног дела грађевинског реона или за земљиште у ванграђевинском реону.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА
Члан 17.
У циљу заштите животне средине, заштите земљишта од утицаја ветрова, вода и стварања
повољније микроклиме обезбеђују се ветрозаштитни појасеви. Ветрозаштитни појасеви лоцираће се у
складу са Главним пројектом подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Мали Иђош,
на терет повласника наделе ветрозаштитних појасева.

РАСПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА И ПРИВРЕМЕНА ПРЕДАЈА ЗЕМЉИШТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
Члан 18.
Привремена расподела земљишта из комасационе масе отпочеће кад се стекну сви фактички и
формално-правни услови а завршиће се оријентационо до октобра 2013.године. Привремена
примопредаја земљишта извршиће се пре доношења решења о расподели комасационе масе, о чему
ће Комисија сачинити записник.
Члан 19.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште
које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од пањева,

Страна 34.

Година 2012.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног, до привремене примопредаје земљишта у посед.
Такође је дужан да уклони старе међне белеге са својих парцела, уколико и даље не остане у поседу
тог земљишта. Ако учесник комасације не поступи у складу са напред наведеним одредбама
Комисија ће дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације.
Члан 20.
Уколико дође до враћања пољопривредног земљишта на основу Закона о враћању одузете
имовине црквама и верским заједницама и Закона о враћању одузете имовине и обештећењу у току
комасације земљиште ће се наделити на терет државног земљишта, с тим да право на закупнину од
дана извршности решења о враћању земљишта припада власнику реституционисане имовине. Она се
одређује према просечној цени закупа од издавања државног пољопривредног земљишта за к.о.
Ловћенац.
РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
Члан 21.
Редослед позивања учесника комасације на расправу приликом расподеле комасационе масе
почиње од табли које се налазе на граници атара и врши се редом по таблама до насеља Ловћенац,
тако да се учесници комасације позивају по следећем редоследу:
- учесници који станују у другим местима ван Ловћенца,
- учесници који су пре комасације имали земљиште на једном месту,
- остали учесници по величини поседа који уносе у комасациону масу,
- имаоци права коришћења земљишта у државној својини.

МРЕЖА ПОЉСКИХ ПУТЕВА И МРЕЖА КАНАЛА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Члан 22.
Мрежа пољских путева, мрежа канала за одводњавање и ветрозаштитни појасеви формираће
се и пренети на терен на основу главног пројекта за к.о. Ловћенац, који усваја Комисија по
прибављеном мишљењу Одбора учесника комасације.
Земљиште за мрежу канала за одводњавање обезбедиће се на терет повласника надела
земљишта за канале за одводњавање. Овај принцип ће се примењивати иза остале сличне случајеве.
Члан 23.
Нова мрежа пољских путева обезбедиће се из постојеће мреже пољских путева с тим да ће
главна путна мрежа остати непромењена.
У случају потребе за додатним земљиштем за пољске путеве исти ће се обезбедити из унете
масе повласника наделе земљишта за путеве.

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Трошкови комасације ће се покрити од покрајинских средстава и средстава општине која
општина остварује од закупа државне земље.
Члан 25.
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Страна 35.

Ова Олдука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-11/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________

6.

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007) и члана 31. става 1. тачке 3. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“, бр. 13/2008 - пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној дана 24.02.2012. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Члан 1.
Мења се члан 13. Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге
које врши Општинска управа ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.18/2009) тако да се додаје јоше
једна тачка под редним бројем:15) која гласи:“ списе и радње у поступку враћања одузете имовине и
обештећења и рехабилитације“.

Члан 2.
Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-12/2012-02
Дана:24.02.2012.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
7.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
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Мали Иђош “, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у
Фекетић, Скупштина општине Мали Иђош а, на својој седници одржаној дана 24.02.2012. год.,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић

Члан 1.
Разрешава се Анико Биро, дипл.прав., са положеним правосудним испитом са функције
председника Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-1/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
М а л и И ђ о ш

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
8.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош “, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у
Ловћенац, Скупштина општине Мали Иђош а, на својој седници одржаној дана 24.02.2012.
год., донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Комисије за спровођење комасације у к.о. Ловћенац

Члан 1.
Разрешава се Анико Биро, дипл.прав., са положеним правосудним испитом са функције
председника Комисије за спровођење комасације у к.о. Ловћенац.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-13-2/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
М а л и И ђ о ш

Година 2012.

Страна 37.

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
9.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош “, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у
Фекетић, Скупштина општине Мали Иђош а, на својој седници одржаној дана 24.02.2012. год.,
донела је

РЕШЕЊЕ
о именовање председника Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић

Члан 1.
Именује се Ћурчић Боривој, адвокат из Новог Бечеја, Хајдук Вељка 2, за председника
Комисије за спровођење комасације у к.о. Фекетић.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-14-1/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
М а л и И ђ о ш

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
10.

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/2009 ), члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош “, бр. 13/2008-пречишћен текст и 7/2010) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у
Ловћенац, Скупштина општине Мали Иђош а, на својој седници одржаној дана 24.02.2012.
год., донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника Комисије за спровођење комасације у к.о. Ловћенац

Члан 1.

Страна 38.
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Именује се Ћурчић Боривој, адвокат из Новог Бечеја, Хајдук Вељка 2, за председника
Комисије за спровођење комасације у к.о. Ловћенац.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

____________________ . _____________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-14-2/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
М а л и И ђ о ш

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________
11.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( „Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и на основу
32. става 1. тачке 32.Статута општине Мали Иђош(«Службени лист општине Мали Иђош» број 13/2008пречишћен текст и 7/2010 ) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 24.02.2012.
.године
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

I.
Разрешава 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
Анраш 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. Стана Вукајловић из Ловћенца – за члана
Славојка Стојановић из Малог Иђоша – за заменика члана
10. Зорица Стругар, дипл.прав- за члана
Ненад Лубарда из Ловћенца– за заменика члана

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2012.

Страна 39.

II.
Разрешавају се секретар Комисје се именује Анико Биро, дипл.прав. из Малог Иђоша и заменик
секретара Комисије Андреа Келемен, дипл.прав. из Фекетића.

III.
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-15/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.

____________________ . _____________________
12.

На основу члана 13 и 14. Закона о локалним изборима ( „Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и на основу
32. става 1. тачке 32.Статута општине Мали Иђош(«Службени лист општине Мали Иђош» број 13/2008пречишћен текст и 7/2010 ) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 24.02.2012.године доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У СТАЛНОМ САСТАВУ

I. Именује се Изборна комисија општине Мали Иђош у сталном саставу у следећем саставу:
1. Софија Рудовић,дипл.прав. из Фекетића – за председника
Ласло Фодор, адв.из Малог Иђоша – за заменика председника
2. Тумбас Локетић Миклош из Малог Иђоша – за члана
Бачо Лајош из Малог Иђоша– за заменика члана
3. Халгато Шандор из Фекетића- за члана
Хатала Магдолна из Малог Иђоша– за заменика члана
4. Молнар Карољ из Фекетића– за члана
Али Иштван из Фекетића– за заменика члана
5. Данило Дабовић, дипл.прав. из Ловћенца – члана
Блажо Стојановић, дипл.прав. из Фекетића – за заменика члана
6.Јулијана Пап , из Фекетића – за члана – по предлогу:
Анраш Тот, правни техничар из Малог Иђоша – за заменика члана
7. Драгољуб Вујошевић, правник из Ловћенца – за члана
Божидар Добрковић, дипл.прав. из Ловћенца – за заменика члана

Страна 40.

Година 2012.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

По предлогу одборничке групе СВМ су предложени следећи чланови: Тумбас Локетић
Миклош, Бачо Лајош, Халгато Шандор, Хатала Магдолна, Молнар Карољ и Али Иштван.
Председник и остали чланови нису припадници СВМ-а.
II. За секретара Комисје се именује Андреа Сабо, дипл.прав. из Фекетића, а за заменика секретара
Комисије се именује Милутин Звицер, дипл.прав. из Фекетића, без права одлучивања.
III. На седницама Комисије присуствују чланови и заменици.
IV. Oво решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

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, срaзмeнo брojу oдбoрникa a
у прoширeнoм сaстaву - и пo jeдaн oпунoмoћeни прeдстaвник пoднoсилaцa избoрнe листe кojи je
прeдлoжиo нajмaњe двe трeћинe кaндидaтa oд укупнoг брoja oдбoрникa кojи сe бирa. Избoрнa
кoмисиja имa сeкрeтaрa кoгa имeнуje Скупштинa 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 врше своје послове у складу са чланом 15. Закона о локалим изборима. Члан 13.
став 3. и 4. закона предвиђа да ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати
више од половине чланова у сталном саставу органа за спровођење избора, што је и испоштовано
овим решењем.
У складу са мишљењем Покрајинског Секретаријата за међурегиналну сарадњу и локалну
самоуправу од 09.12.2011.г под бр.:131-016-24/2011-02 једини законски предлагач чланова изборне
комисије општине Мали Иђош може бити одборничка група СВМ, с обзиром да друге одборничке
групе у Скупштини општине Мали Иђош у овом сазиву моментално не постоје.
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 Управном суду у рoку oд 24 чaсa oд
дoнoшeњa рeшeњa.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине
Број: 06-2-16/2012-02
Пал Карољ, с.р.
Дана: 24.02.2012.г.
Мали Иђош
____________________ . _____________________
13.

На основу члана 31. став 1. тачка 5. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“, бр.13/2008 - пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана
24.02.2012.године доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању стручне Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2012.

Страна 41.

I
Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Мали Иђош (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чини председник и 8 чланова и то:
Председник Комисије: Пал Карољ економиста, председник СО Мали Иђош из Фекетића
Заменик председника: Чоре Роберт, информатичар, председник општине Мали Иђош из Мaлог
Иђоша
Чланови Комисије:
1. Балањи Јанош, дипл.геодета Републичке геодетске управе, Служба за катастар непокретности
Бачка Топола
2. Селеши Иштван, дипл.прав. Републичке геодетске управе, Службе за катастар непокретности
Мали Иђош
3. Бачи Габор, дипл.инж.пољ. стручњак из Фекетића
4. Сарка Лајош, геодета Републичке геодетске управе, Служба за катастар непокретности Мали
Иђош
5. Хоркаи Жолт инж. пољ.стручњак из Фекетића
6. Селеши Бела дипл.инж. пољ.стручњак из М.Иђоша
7. Спасић Радивоје дипл.инж. пољ.стручњак из Ловћенца
8. Славица Николић, дипл.инж.пољ. из Ловћенца
III
Задатак Комисије је да у складу са Инструкцијама Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2012. години, динамику
извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно
земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник Републике Србије“ број 62/06, 65/2008 и 41/2009) и прибави мишљење Комисије
из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.
IV
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог решења изради и достави
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде до 01.марта 2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-17/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
Мали Иђош

Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.

____________________ . _____________________

14.

На основу члана 14. Став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник Р.Србије“ број
62/06, 65/2008 и 41/2009) и члана 31. Став 1. Тачка 5. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист
општине Мали Иђош“ бр.13/2008 – пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош дана
24.02.2012.
године доноси

Страна 42.

Година 2012.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

I
Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Мали Иђош.
II
Комисију чине:
Председник Комисије:
1. Данило Дабовић, дипл.правник, начелник Општинске управе из Ловћенца
Заменик председника:
1. Лоди Гашпар директор ЗЗ из Фекетића
Чланови:
1. Ленђел Тибор пољ. Из М.Иђоша
2. Молнар Миклош дипл.екон. из М.Иђоша
3. Миљановић Радомир пољ. Из Ловћенца
4. Орос Калман, представник Удружења пољопривредника Фекетић
5. Перишић Слободан пољ.из Ловћенца
6. мл.Пал Шандор представник Удружења за враћање земљишта из Фекетића

III
Задатак Комисије је да размотри Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2012.годину и да своје мишљење на исти.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Председник Скупштине општине
МАЛИ ИЂОШ
Пал Карољ, с.р.
Број:06-2-18/2012-02
Дана:24.02.2012.г.
Мали Иђош
____________________ . _____________________

15.

На основу члана 12. става 1. Закона о социјалној заштити ( „ Сл. гласник РС“ бр. 24/2011) и
члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине Мали Иђош дана
24.02.2012. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ

I.

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2012.

Страна 43.

Даје се сагласност на Статут Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош од
04.10.2011.г.под бројем 55100-18/2011.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-19/2012-02
Датум:24.02.2012.г.
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________

16.

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине Мали Иђош
дана 24.02.2012. доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I.
Даје се сагласност на Извештај о раду Канцеларије за младе општине Мали Иђош за 2011.
годину.

II.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине
Број: 06-2-20/2012-02
Пал Карољ, с.р.
Датум: 24.02.2012.г.
МАЛИ ИЂОШ
____________________ . _____________________

Страна 44.

Година 2012.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

17.

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине Мали Иђош
дана 24.02.2012. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I.
Даје се сагласност на Програм за постављање мањих монтажних и других привремених објеката
на територији Општине Мали Иђош израђен од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
путеве Мали Иђош фебруара 2012 године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник Скупштине општине
Број:06-2-21/2012-02
Пал Карољ, с.р.
Датум:24.02.2012.г.
МАЛИ ИЂОШ
____________________ . _____________________

18.

На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине Мали Иђош
дана 24.02.2012. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I.
Усваја се захтев Дома здравља „Др.Мартон Шандор“ Мали Иђош од 21.02.2012.г под бр.:37/2012 у којем
се тражи обезбеђивање плате једног доктора медицине за рад у хитној медицинској помоћи и једне
медицинске сестре - техничара за рад у седишту Дома здравља почев од 01.03.2012.године до
31.12.2012.године, која ће се регулисати Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине
Мали Иђош за 2012.годину.

Број 1.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2012.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-22/2012-02
Датум:24.02.2012.г.
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 45.

46.oldal

2012.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

1. szám

1.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 29. szakasz 1.és 3. bekezdése (SZK
Hivatalos Közlönye, 72/09 és 52/11 szám) alapján és az iskoláskor előtti intézmények és az általános
iskolák hálózatáról szóló aktus ismérveiről szóló rendelet szerint (SZK Hivatalos Közlönye, 80/10 szám)
Kishegyes község Képviselő-testülete 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
az általános iskolák hálózatáról Kishegyes községben

1. szakasz
Megállapítjuk, hogy Kishegyes község területén oktatási-nevelési tevékenységet három általános
iskola folytat, saját székhelyén.
2. szakasz
Az általános iskolák területi elosztása és felépítése a következő:
-Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Kishegyes, Fő utca 27. oktatási-nevelési tevékenységét saját
székhelyén folytatja 1-8. osztályig, szerb és magyar nyelven egyaránt
-Vuk Karadžić Általános Iskola Szeghegy, Đure Strugara u. 30. oktatási-nevelési tevékenységét
saját székhelyén folytatja 1-8. osztályig, szerb nyelven
-Nikola Đurković Általános Iskola Bácsfeketehegy, Testvériség u. 59. oktatási-nevelési
tevékenységét saját székhelyén folytatja 1-8. osztályig, szerb és magyar nyelven egyaránt
3. szakasz
E határozat az újvidéki Tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárságtól kapott
jóváhagyás napjától lép érvénybe, de az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 29. szakasz 5.
bekezdésével és a 166. szakasz 1. bekezdésével összhangban.
4.szakasz
E határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-7/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
2.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 29. szakasz 1.és 3. bekezdése (SZK Hivatalos
Közlönye, 72/09 és 52/11 szám) alapján és az iskoláskor előtti intézmények és az általános iskolák
hálózatáról szóló aktus ismérveiről szóló rendelet szerint (SZK Hivatalos Közlönye, 80/10 szám) Kishegyes
község Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról Kishegyes községben

1. szakasz
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Megállapítjuk, hogy Kishegyes község területén oktatási-nevelési tevékenységet folytat a Pán Péter
Óvoda, székhelye Szeghegy, Július 13. u. 8. és egy épületben folytatja tevékenységét saját székhelyén, két
épületben székhelyén kívül és egy elkülönített épületben.
2. szakasz
-

Az iskoláskor előtti intézmények területi elosztása és felépítése a következő:
Épület az intézmény székhelyén, Szeghegy, Július 13. u. 8, oktatási-nevelési tevékenységét öt
oktatási csoportban végzi ( 1 bölcsőde, 1 kis-, 1 középső- és 2 előkészítő csoport), szerb nyelven.

-

Az intézmény épülete Kishegyesen, II. Rákóczi Ferenc u. 18, oktatási-nevelési tevékenységét hat
oktatási csoportban végzi ( 1 bölcsőde, 2 kis-, 1 középső- és 2 előkészítő csoport), szerb és magyar
nyelven

-

Elkülönített épület Kishegyesen, Lehel u. 33, oktatási-nevelési tevékenységét két oktatási
csoportban végzi vegyes előkészítő csoportban, magyar nyelven.

-

Az intézmény épülete Bácsfeketehegyen, Testvériség u. 23, oktatási-nevelési tevékenységét öt
oktatási csoportban végzi (1 bölcsőde, 1 kis-, 1 középső- és 2 előkészítő csoport), szerb és magyar
nyelven
3. szakasz

E határozat az újvidéki Tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárságtól kapott
jóváhagyás napjától lép érvénybe, de az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 29. szakasz 5.
bekezdésével és a 166. szakasz 1. bekezdésével összhangban.
4.szakasz
E határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-8/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
3.

A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 41. szakasza (SZK
Hivatalos Közlönye, 36/2009 és 88/2010 szám), Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 13/2008 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község
Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG 2012. ÉVI HELYI FOGLAKLOZTATÁSI AKCIÓTERVE ELFOGADÁSÁRÓL

I.
Elfogadjuk Kishegyes község 2012. évi Helyi foglalkoztatási akciótervét, amelyet Kishegyes község
Helyi Foglalkoztatási Tanácsa dolgozott ki és véleményezett.
II.
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E határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-9/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
4.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 32. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos
Közlönye, 62/2006, 65/2008 és 41/2009), a tagosítás végrehajtásáról szóló határozat Szeghegy k.k.-ben és
Bácsfeketehegy k.k.-ben 8. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 9/2011 szám) alapján, Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontjával összhangban (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám), Bácsfeketehegy k.k. tagosítási
bizottsága javaslatára Kishegyes község Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta

HATÁROZATOT BÁCSFEKETEHEGY KATASZTERI KÖZSÉG
TAGOSÍTÁSI ALAPELVEIRŐL

I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Ezekkel az alapelvekkel meghatározzuk az állami tulajdonban álló föld helyét, a föld
csoporosítási módját, amelyen a tulajdonjog van, a földerületeket, amelyek jelenlegi állapotukban
maradnak, a szélvédő sávok biztosítása feltételeinek módját, ugyanazon gazdaság tagjaihoz tartozó föld
csoporosítási módját, a föld ideiglenes átadásának idejét és a tagosításban résztvevők tárgyalásra való
meghívási sorrendjét, amelyet Bácsfeketehegy kataszteri község tagosítási bizottsága hajt végre (a
továbbiakban: Bizottság) és egyéb kérdéseket, amelyek fontosak a tagosítási eljárás végrehajtásához és
a földrendezéshez.
2. szakasz
A Tagosítás munkáit a tagosítási bizottság kezeli, amely gondoskodik a munkálatok
megszervezéséről, figyelemmel kíséri a munkálatok teljesítésének dinamikáját és összehangolását,
törvényességét és egyebeket. A tagosítási bizottság, mint működési községi tagosítási testület, a
következő feladatokat is ellátja:
- Albizottságot és egyéb szaktestületet alakít a föld értékének felmérésére, az épületek és
ültetvények értékének felmérésére, a jelenlegi állapot meghatározására, a tagosítási összterület
elosztására, a földterület átadására-átvételére
3. szakasz
Bácsfeketehegy kataszteri község, Kishegyes község, tagosítási programja
- Megállapítja a jelenlegi állapotot,
- Résztvesz a föld értékének felmérésében
- Finanszírozza az előző projektumokat, amelyek Bácsfeketehegy kataszteri községre vonatkoznak
(mezővédelmi sávok projektuma, községi infrastruktúra projektuma és egyéb),
- Biztosítja a köztársasági és regionális infrastruktúra projektumait ( közlekedési (közúti és vasúti),
vízgazdálkodási, villamosenergiai, távközlési infrastruktúrák, kultúrális javak védelmének
projektumai, környezetvédelem és egyéb),
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- Elfogadja a tagosítási projektumokat (mezőutak hálozatának projektuma, csatornahálózat
projektuma, mezővédelmi erdősáv projektuma és a tagosítási összterület elosztása),
- Meghatározza a tagosítási összterület elosztási terve közszemlére tételének határidejét és megoldja
a tagosításban résztvevők észrevételeit a tagosítási összterület elosztásával kapcsolatban,

- Végrehajtja az ideiglenes földátadást a tagosítási összterületből és jegyzőkönyvet készít a föld és
az épület ideiglenes átadásáról-átvételéről,
- Végzést hoz a tagosítási összterület elosztásáról,
- Egyéb, a tagosítási bizottság megalakulásáról szóló végzéssel meghatározott munkákat is végez
4. szakasz
A tagosítás és felmérés tárgya Bácsfeketehegy kataszteri község össz földterülete (a
továbbiakban: Bácsfeketehegy k.k.). Bácsfeketehegy k.k. tagosításában résztvevő tagosítási összterület
elosztását a bizottság végzi.
5. szakasz
Bácsfeketehegy k.k. tagosítási eljárásában minden résztvevő egyenrangú, függetlenül a tagosítási
összterületbe beadott földbirtok nagyságától,
és függetlenül attól, hogy az állami- vagy
magántulajdonban lévő földterületek jogtulajdonosairól van-e szó.
6. szakasz
A tagosítási eljárásban minden munkálatot nyilvánosan végeznek, a tagosításban résztvevők
részvételével. A tagosításban résztvevőknek joguk van az egész tagosítási eljárás során ellenőrizni a
tanulmányokat és a többi dokumentációt. A tagosítási eljárás során a tagosításban résztvevők panaszt és
egyéb jogorvoslatot nyújthatnak be, a törvénnyel összhangban.
7. szakasz
A tagosításban résztvevők megalakíthatják a tagosításban résztvevők bizottságát, amely:
- képviseli a tagosításban résztvevők érdekeit,
- megvizsgálja a földterület értékének felméréséről és a tagosítási összterület elosztásáról szóló
jelentéseket,
- a tagosításban résztvevők bizottsága nem dönt a tagosításban résztvevők jogairól.
8. szakasz
A tagosításban résztvevő megfelelő földterületet kap a tagosítási összterületből, megközelítőleg
egyenlő összértékben, és lehetőleg a felbecsült osztályban és távolságban a saját gazdasági udvarától és a
víz földhasználati hatásától, mint ahogy az elhelyezkedésben, amely megközelítőleg egyenlő lehetőségeket
nyújt a megművelés szempontjából. Az átlagtávolságot a tagosításban résztvevő által beadott és a tagosítási
összterületből kapott földterület távolsága alapján értékelik. A tagosítási összterület elosztása során minden
tagosításban résztvevő minél kerekebb, szabályosabb alakú földterületet kell, hogy kapjon, és kevesebb
vagy egyenlő számú helyen, mint amit a tagosítási összterületbe beadott, amennyiben több helyen adott be
földterületet.
9. szakasz
A tagosítási összterület elosztása, a földterület értékének meghatározott és elfogadott tagosítási
felmérése alapján történik. A tagosításban résztvevők megközelítőleg, a tagosítási összterületbe beadott
földterületettel egyenlő értékű földterületet kapnak, és azt a felbecsült egységekben kifejezve.
Amennyiben a tagosításban résztvevő a tagosítási összterületbe beadott földterülettől nagyobb
földterületet kap, befizeti a tagosítási összterületbe a földerületek közötti pénzbeli különbséget,
amennyiben kisebb értékű földterületet kap, a különbséget szintén pénzben kapja meg.
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10. szakasz
A tagosítási összterület elosztásánál arra kell törekedni, amennyiben lehetséges, hogy az előző
tulajdonos ismét kapjon öntözőrendszert, kutakat, ültetvényeket ( gyümölcsösök és szőlőültetvények),
amennyiben azok a tagosítás megkezdése előtt lettek betelepítve, ellenkezőleg illetéket kell fizetni az
előzőleg említett épületekre és ültetvényekre.
II KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
A JELENLEGI ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA
11. szakasz
A tagosítási összterületbe beadott földterületre és épületekre való tulajdonjogot és egyéb jogokat,
az ingatlannyilvántartási állás szerint veszik.
AZON FÖLDTERÜLET CSOPOROSÍTÁSI MÓDJA, AMELYEN TULAJDONJOG VAN
12. szakasz
A tagosítási összterületből való földterületek elosztása során a földterületek csoportosítása úgy fog
történni, hogy minden tagosításban résztvevő minél kerekebb földterületet kapjon egy lépésben.
Tulajdonjoggal rendelkezők a tagosítási összterületből szabályosabb földterületet kap, mint amit beadott a
tagosítási összterületbe , és kevesebb helyen, amennyiben a tagosítási összterületbe beadott földterület két
vagy több helyről származik, ha a bizottság és a tagosításban résztvevők másképp meg nem állapodnak.
13. szakasz
A tagosításban résztvevőnek nem lehet annál több helyen földterületet adni, mint amennyi helyről
földterületet adott a tagosítási összterületbe.
14. szakasz
A tulajdonjoggal rendelkező javasolhatja a tagosítási eljárásban, hogy a tagosítási összterület
elosztása során rokona vagy más személy mellett kapjon földterületet, akivel együtt műveli a földet, vagy
akinek bérbe adja.
UGYANAZON GAZDASÁGHOZ TARTOZÓ TAGOK FÖLDTERÜLETEINEK
ELHELYEZKEDÉSE
15. szakasz
Ugyanazon gazdasághoz tartozó tagosításban résztvevők kérhetik a bizottságtól, hogy egymás
mellett kapjanak földterületet, a földterület könnyebb és gazdaságosabb megművelése céljából. A bizottság
figyelembe kell, hogy vegye e szakasz 1. bekezdésében említett kérelmet és törekednie kell arra, hogy az
ilyen kérelmeknek eleget tegyen, ahol az lehetséges, a mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel
összhangban.

FÖLDTERÜLET, AMELY JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN MARAD
16. szakasz
Az építési terület beépített és be nem épített részén lévő földterületek jelenlegi állapotukban
maradnak. A tagosításban résztvevő és a bizottság a nagyobb és szabályosabb parcella kialakítása
érdekében, amely lehetővé tenné a gazdaságosabb mezőgazdasági termelést, megegyezés szerint földcserét

1.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2012.év

51.oldal

hajthatnak végre az építési terület be nem épített részén belül, vagy az építési övezeten kívül eső
földterületért.
A SZÉLVÉDŐ SÁVOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
17. szakasz
A környezetvédelem, a talaj szél- és vízhatástól való védelme és a kedvezőbb mikroklíma
megteremtése céljából szélvédő sávok lesznek biztosítva. A szélvédő sávok a a szélvédő sávok felhúzása
Kisgegyes község területén fő projektumával összhangban lesznek elhelyezve, a szélvédő sávok
rendezésére felhatalmazott terhére.
A FÖLDTERÜLET ELOSZTÁSA ÉS A FÖLDTERÜLET IDEIGLENES ÁTADÁSA A
TAGOSÍTÁSI ÖSSZTERÜLETBŐL
18. szakasz
A földterület ideiglenes elosztása a tagosítási összterületből a tényszerű és formális-jogi feltételek
létrejöttével kezdődik, és hozzávetőlegesen 2013 októberéig fejeződik be. A földterület ideiglenes átadása a
tagosítási össztömeg elosztásáról szóló végzés meghozatala előtt végre lesz hajtva, amelyről a bizottság
jegyzőkönyvet készít.
19. szakasz
A tagosítás minden résztvevője köteles a földterület ideiglenes átadása során a tagosítási
összterületbe beadott földterületet megtisztítani. A tagosításban résztvevő köteles a földterület ideiglenes
birtokba adásáig a földterületet megtisztítani a fatörzsektől, gallyaktól, szalmától, szénától, kukoricaszártól
és hasonlóktól. Szintén köteles a parcellájáról eltávolítani a régi mezsgyejeleket, amennyiben nem marad
birtokában az a földterület. Ha a tagosításban résztvevő nem az előzőleg említett rendeletek szerint jár el, a
bizottság megbízást ad a szükséges munkálatok elvégzéséhez, azon tagosításban résztvevő terhére.
20. szakasz
Amennyiben a tagosítás ideje alatt a mezőgazdasági földterület visszaszármaztatására kerül sor, az
egyházaktól és a vallási közösségektől elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvény és az
elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és kárpótlásról szóló törvény alapján, a földerület állami földek
terhén lesz rendezve, azzal hogy a földvisszaszármaztatásról szóló végzés végrehajtásának napjától a
bérleti díj a visszaadott vagyon tulajdonosát illeti. A bérletet Bécsfeketehegy k.k. állami tulajdonban álló
mezőgazdasági földerületei bérbeadási átlagárának alapján határozzák meg.

A TAGOSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐK HÍVÁSI SORRENDJE
21. szakasz
A tagosításban résztvevők tárgyalásra való hívási sorrendje a tagosítási összterület elosztása során
a határvonalon elhelyezkedett táblától kezdődik, és táblánkénti sorban történik Bácsfeketehegy településig,
úgy hogy a tagosításban résztvevők a következő sorrendben lesznek hívatva:
- azon résztvevők, akik Bácsfeketehegyen kívül laknak,
- azon résztvevők, akiknek a tagosítás előtt egy helyen volt a földjük,
- többi résztvevő, a tagosítási összterületbe beadott tulajdon nagysága alapján,
- az állami tulajdonban álló föld használati jogával rendelkezők.
A MEZŐÚTAK HÁLÓZATA ÉS VÍZELVEZETŐ CSATORNAHÁLÓZAT
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22. szakasz

A mezőutak hálózata, a vízelvezető csatornahálózat és a szélvédő sávok Bácsfeketehegy k.k. fő
projektuma alapján lesznek kialakítva és a területre helyezve, amelyet a bizottság fogad el, a tagosításban
résztvevők bizottsága véleményezése alapján.
A vízelvezető csatornahálózathoz szükséges földterületet a vízelvezető csatornához szükséges
földterület rendezésével megbízott biztosítja. Ez az elv lesz alkalmazva hasonló esetekben is.
23. szakasz
Az új mezőutak hálózata a meglévő mezőutak hálózatából lesz biztosítva, azzal hogy a fő úthálózat
változatlan marad.
A mezőutakhoz szükséges további földterület szintén az utakhoz szükséges földterület rendezésével
megbízott által beadott területből lesz biztosítva.
III ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
24. szakasz
A tagosítási költségek tartományi eszközökből és községi eszközökből lesz fedezve, amelyeket a
község az állami földek bérbeadásából valósít meg.
25. szakasz

E határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolc napon
belül lép érvénybe.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly s.k.
Szám:06-2-10/2012-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes
____________________ . _____________________
5.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 32. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos
Közlönye, 62/2006, 65/2008 és 41/2009), a tagosítás végrehajtásáról szóló határozat Szeghegy k.k.-ben és
Bácsfeketehegy k.k.-ben 8. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 9/2011 szám) alapján, Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontjával összhangban (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám), Szeghegy k.k. tagosítási bizottsága
javaslatára, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
SZEGHEGY KATASZTERI KÖZSÉG
TAGOSÍTÁSI ALAPELVEIRŐL

I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Ezekkel az alapelvekkel meghatározzuk az állami tulajdonban álló föld helyét, a föld
csoporosítási módját, amelyen a tulajdonjog van, a földerületeket, amelyek jelenlegi állapotukban
maradnak, a szélvédő sávok biztosítása feltételeinek módját, ugyanazon gazdaság tagjaihoz tartozó föld
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csoporosítási módját, a föld ideiglenes átadásának idejét és a tagosításban résztvevők tárgyalásra való
meghívási sorrendjét, amelyet Szeghegy kataszteri község tagosítási bizottsága hajt végre (a
továbbiakban: Bizottság) és egyéb kérdéseket, amelyek fontosak a tagosítási eljárás végrehajtásához és
a földrendezéshez.
2. szakasz
A Tagosítás munkáit a tagosítási bizottság kezeli, amely gondoskodik a munkálatok
megszervezéséről, figyelemmel kíséri a munkálatok teljesítésének dinamikáját és összehangolását,
törvényességét és egyebeket. A tagosítási bizottság, mint működési községi tagosítási testület, a
következő feladatokat is ellátja:
- Albizottságot és egyéb szaktestületet alakít a föld értékének felmérésére, az épületek és
ültetvények értékének felmérésére, a jelenlegi állapot meghatározására, a tagosítási összterület
elosztására, a földterület átadására
3. szakasz
Szeghegy kataszteri község, Kishegyes község, tagosítási programja
- Megállapítja a jelenlegi állapotot,
- Résztvesz a föld értékének felmérésében
- Finanszírozza az előző projektumokat, amelyek Szeghegy kataszteri községre vonatkoznak
(mezővédelmi sávok projektuma, községi infrastruktúra projektuma és egyéb),
- Biztosítja a köztársasági és regionális infrastruktúra projektumait ( közlekedési (közúti és vasúti),
vízgazdálkodási, villamosenergiai, távközlési infrastruktúrák, kultúrális javak védelmének
projektumai, környezetvédelem és egyéb),
- Elfogadja a tagosítási projektumokat (mezőutak hálozatának projektuma, csatornahálózat
projektuma, mezővédelmi erdősáv projektuma és a tagosítási összterület elosztása),
- Meghatározza a tagosítási összterület elosztási terve közszemlére tételének határidejét és megoldja
a tagosításban résztvevők észrevételeit a tagosítási összterület elosztásával kapcsolatban,

- Végrehajtja az ideiglenes földátadást a tagosítási összterületből és jegyzőkönyvet készít a föld és
az épület ideiglenes átadásáról-átvételéről,
- Végzést hoz a tagosítási összterület elosztásáról,
- Egyéb, a tagosítási bizottság megalakulásáról szóló végzéssel meghatározott munkákat is végez
4. szakasz
A tagosítás és felmérés tárgya Szeghegy kataszteri község össz földterülete (a továbbiakban:
Szeghegy k.k.). Szeghegy k.k. tagosításában résztvevő tagosítási összterület elosztását a bizottság
végzi.
5. szakasz
Szeghegy k.k. tagosítási eljárásában minden résztvevő egyenrangú, függetlenül a tagosítási
összterületbe beadott földbirtok nagyságától, és függetlenül attól, hogy az állami- vagy magántulajdonban
lévő földterületek jogtulajdonosairól van-e szó.
6. szakasz
A tagosítási eljárásban minden munkálatot nyilvánosan végeznek, a tagosításban résztvevők
részvételével. A tagosításban résztvevőknek joguk van az egész tagosítási eljárás során ellenőrizni a
tanulmányokat és a többi dokumentációt. A tagosítási eljárás során a tagosításban résztvevők panaszt és
egyéb jogorvoslatot nyújthatnak be, a törvénnyel összhangban.
7. szakasz
A tagosításban résztvevők megalakíthatják a tagosításban résztvevők bizottságát, amely:

54.oldal

2012.év

-

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

1. szám

képviseli a tagosításban résztvevők érdekeit,
megvizsgálja a földterület értékének felméréséről és a tagosítási összterület elosztásáról szóló
jelentéseket,
a tagosításban résztvevők bizottsága nem dönt a tagosításban résztvevők jogairól.

8. szakasz
A tagosításban résztvevő megfelelő földterületet kap a tagosítási összterületből, megközelítőleg
egyenlő összértékben, és lehetőleg a felbecsült osztályban és távolságban a saját gazdasági udvarától és a
víz földhasználati hatásától, mint ahogy az elhelyezkedésben, amely megközelítőleg egyenlő lehetőségeket
nyújt a megművelés szempontjából. Az átlagtávolságot a tagosításban résztvevő által beadott és a tagosítási
összterületből kapott földterület távolsága alapján értékelik. A tagosítási összterület elosztása során minden
tagosításban résztvevő minél kerekebb, szabályosabb alakú földterületet kell, hogy kapjon, és kevesebb
vagy egyenlő számú helyen, mint amit a tagosítási összterületbe beadott, amennyiben több helyen adott be
földterületet.
9. szakasz
A tagosítási összterület elosztása, a földterület értékének meghatározott és elfogadott tagosítási
felmérése alapján történik. A tagosításban résztvevők megközelítőleg, a tagosítási összterületbe beadott
földterületettel egyenlő értékű földterületet kapnak, és azt a felbecsült egységekben kifejezve.
Amennyiben a tagosításban résztvevő a tagosítási összterületbe beadott földterülettől nagyobb
földterületet kap, befizeti a tagosítási összterületbe a földerületek közötti pénzbeli különbséget, és
amennyiben kisebb értékű földterületet kap, a különbséget szintén pénzben kapja meg.
10. szakasz
A tagosítási összterület elosztásánál arra kell törekedni, amennyiben lehetséges, hogy az előző
tulajdonos ismét kapjon öntözőrendszert, kutakat, ültetvényeket ( gyümölcsösök és szőlőültetvények),
amennyiben azok a tagosítás megkezdése előtt lettek betelepítve, ellenkezőleg illetéket kell fizetni az
előzőleg említett épületekre és ültetvényekre.
II KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
A JELENLEGI ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA
11. szakasz
A tagosítási összterületbe beadott földterületre és épületekre való tulajdonjogot és egyéb jogokat,
az ingatlannyilvántartási állás szerint veszik.
AZON FÖLDTERÜLET CSOPOROSÍTÁSI MÓDJA, AMELYEN TULAJDONJOG VAN
12. szakasz
A tagosítási összterületből való földterületek elosztása során a földterületek csoportosítása úgy fog
történni, hogy minden tagosításban résztvevő minél kerekebb földterületet kapjon egy lépésben.
Tulajdonjoggal rendelkezők a tagosítási összterületből szabályosabb földterületet kap, mint amit beadott a
tagosítási összterületbe , és kevesebb helyen, amennyiben a tagosítási összterületbe beadott földterület két
vagy több helyről származik, ha a bizottság és a tagosításban résztvevők másképp meg nem állapodnak.
13. szakasz
A tagosításban résztvevőnek nem lehet annál több helyen földterületet adni, mint amennyi helyről
földterületet adott a tagosítási összterületbe.
14. szakasz
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A tulajdonjoggal rendelkező javasolhatja a tagosítási eljárásban, hogy a tagosítási összterület
elosztása során rokona vagy más személy mellett kapjon földterületet, akivel együtt műveli a földet, vagy
akinek bérbe adja.
UGYANAZON GAZDASÁGHOZ TARTOZÓ TAGOK FÖLDTERÜLETEINEK
ELHELYEZKEDÉSE
15. szakasz
Ugyanazon gazdasághoz tartozó tagosításban résztvevők kérhetik a bizottságtól, hogy egymás
mellett kapjanak földterületet, a földterület könnyebb és gazdaságosabb megművelése céljából. A bizottság
figyelembe kell, hogy vegye e szakasz 1. bekezdésében említett kérelmet és törekednie kell arra, hogy az
ilyen kérelmeknek eleget tegyen, ahol az lehetséges, a mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel
összhangban.

FÖLDTERÜLET, AMELY JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN MARAD
16. szakasz
Az építési terület beépített és be nem épített részén lévő földterületek jelenlegi állapotukban
maradnak. A tagosításban résztvevő és a bizottság a nagyobb és szabályosabb parcella kialakítása
érdekében, amely lehetővé tenné a gazdaságosabb mezőgazdasági termelést, megegyezés szerint földcserét
hajthatnak végre az építési terület be nem épített részén belül, vagy az építési övezeten kívül eső
földterületért.
A SZÉLVÉDŐ SÁVOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
17. szakasz
A környezetvédelem, a talaj szél- és vízhatástól való védelme és a kedvezőbb mikroklíma
megteremtése céljából szélvédő sávok lesznek biztosítva. A szélvédő sávok a szélvédő sávok felhúzása
Kishegyes község területén fő projektumával összhangban lesznek elhelyezve, a szélvédő sávok
rendezésére felhatalmazott terhére.
A FÖLDTERÜLET ELOSZTÁSA ÉS A FÖLDTERÜLET IDEIGLENES ÁTADÁSA A
TAGOSÍTÁSI ÖSSZTERÜLETBŐL
18. szakasz
A földterület ideiglenes elosztása a tagosítási összterületből a tényszerű és formális-jogi feltételek
létrejöttével kezdődik, és hozzávetőlegesen 2013 októberéig fejeződik be. A földterület ideiglenes átadása a
tagosítási össztömeg elosztásáról szóló végzés meghozatala előtt végre lesz hajtva, amelyről a bizottság
jegyzőkönyvet készít.
19. szakasz
A tagosítás minden résztvevője köteles a földterület ideiglenes átadása során a tagosítási
összterületbe beadott földterületet megtisztítani. A tagosításban résztvevő köteles a földterület ideiglenes
birtokba adásáig a földterületet megtisztítani a fatörzsektől, gallyaktól, szalmától, szénától, kukoricaszártól
és hasonlóktól. Szintén köteles a parcellájáról eltávolítani a régi mezsgyejeleket, amennyiben nem marad
birtokában az a földterület. Ha a tagosításban résztvevő nem az előzőleg említett rendeletek szerint jár el, a
bizottság megbízást ad a szükséges munkálatok elvégzéséhez, azon tagosításban résztvevő terhére.
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20. szakasz
Amennyiben a tagosítás ideje alatt a mezőgazdasági földterület visszaszármaztatására kerül sor, az
egyházaktól és a vallási közösségektől elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvény és az
elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és kárpótlásról szóló törvény alapján, a földerület állami földek
terhén lesz rendezve, azzal hogy a földvisszaszármaztatásról szóló végzés végrehajtásának napjától a
bérleti díj a visszaadott vagyon tulajdonosát illeti. A bérletet Szeghegy k.k. állami tulajdonban álló
mezőgazdasági földerületei bérbeadási átlagárának alapján határozzák meg.

A TAGOSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐK HÍVÁSI SORRENDJE
21. szakasz
A tagosításban résztvevők tárgyalásra való hívási sorrendje a tagosítási összterület elosztása során
a határvonalon elhelyezkedett táblától kezdődik, és táblánkénti sorban történik Szeghegy településig, úgy
hogy a tagosításban résztvevők a következő sorrendben lesznek hívatva:
- azon résztvevők, akik Szeghegyen kívül laknak,
- azon résztvevők, akiknek a tagosítás előtt egy helyen volt a földjük,
- többi résztvevő, a tagosítási összterületbe beadott tulajdon nagysága alapján,
- az állami tulajdonban álló föld használati jogával rendelkezők.
A MEZŐÚTAK HÁLÓZATA ÉS VÍZELVEZETŐ CSATORNAHÁLÓZAT
22. szakasz

A mezőutak hálózata, a vízelvezető csatornahálózat és a szélvédő sávok Szeghegy k.k. fő
projektuma alapján lesznek kialakítva és a területre helyezve, amelyet a bizottság fogad el, a tagosításban
résztvevők bizottsága véleményezése alapján.
A vízelvezető csatornahálózathoz szükséges földterületet a vízelvezető csatornához szükséges
földterület rendezésével megbízott biztosítja. Ez az elv lesz alkalmazva hasonló esetekben is.
23. szakasz
Az új mezőutak hálózata a meglévő mezőutak hálózatából lesz biztosítva, azzal hogy a fő úthálózat
változatlan marad.
A mezőutakhoz szükséges további földterület szintén az utakhoz szükséges földterület rendezésével
megbízott által beadott területből lesz biztosítva.
III ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
24. szakasz
A tagosítási költségek tartományi eszközökből és községi eszközökből lesz fedezve,
amelyeket a község az állami földek bérbeadásából valósít meg.
25. szakasz

E határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolc
Napon belül lép érvénybe.
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KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly s.k.
Szám:06-2-11/2012-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes
____________________ . _____________________
6.

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdése 13. pontja (SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 3. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján,
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta
A HATÁROZATOT
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI
ILLETÉKEIRŐL ÉS TÉRÍTMÉNYEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz
Megváltozik a községi közigazgatás által végzett szolgáltatások községi közigazgatási
illetékeiről és térítményeiről szóló határozat 13. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
18/2009 szám) mégpedig úgy, kiegészül egy 15) sorszámú ponttal, amely így hangzik:” okmányok
és tevékenységek az elkobzott vagyon visszaszármaztatási és kárpótlási és rehabilitációs
eljárásában”.
2. szakasz
E határozat módosításáról szóló határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való
megjelenítésétől számított nyolcadik napon lép érvénybe.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-12/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
7.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08
és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja ( Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Bácsfeketehegyen
történő tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete
a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnökének
felmentéséről

1. szakasz
Felmentjük Bíró Anikó, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogászt a Bácsfeketehegy k.k.ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnöki tisztsége alól.
2. szakasz
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E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly, s.k.
Szám: 06-2-13-1/2012-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2012.02.24.
KISHEGYES
____________________ . _____________________
8.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08
és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja ( Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Szeghegyen történő
tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a
2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnökének
felmentéséről

1. szakasz
Felmentjük Bíró Anikó, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogászt a Szeghegy k.k.-ben
történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnöki tisztsége alól.
2. szakasz
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-13-2/2012-02
Kelt:2012.02.24.
KISHEGYES

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
9.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08
és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja ( Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Bácsfeketehegyen
történő tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete
a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnökének
kinevezéséről

1. szakasz
Kinevezzük Ćurčić Borivoj, Törökbecse, Hajduk Veljka 2, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles
jogászt a Bácsfeketehegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnökévé.
2. szakasz
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
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KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly, s.k.
Szám:06-2-14-1/2012-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2012.02.24.
KISHEGYES
____________________ . _____________________
10.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 35. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08
és 41/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja ( Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Szeghegyen történő
tagosítás végrehajtásáról szóló határozat 4. szakasza alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a
2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnökének
kinevezéséről

1. szakasz
Kinevezzük Ćurčić Borivoj, Törökbecse, Hajduk Veljka 2, igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles
jogászt a Szeghegy k.k.-ben történő tagosítás végrehajtási Bizottsága elnökévé.
2. szakasz
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-14-2/2012-02
Kelt:2012.02.24.
KISHEGYES

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
11.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007
szám) és Kishegyes község Statútumának 32. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szüveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község
Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL

I.
Felmentjük a 2008. május 11-én megválasztott Kishegyes község Képviselő-testület tanácsnokainak
megválasztását végző Választási bizottság következő tagjait:
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
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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 Desanka Ivošević, kishegyesi lakost– a bizottság tagjává
Slavojka Stojanović, kishegyesi lakost - a bizottság tagjának helyettesévé
II.
Felmentjük a kishegyesi Bíró Anikó, okleveles jogászt, a Választási bizottság titkárát és helyettesét,
Kelemen Andrea, bácsfeketehegyi okleveles jogászt.
III.
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-15/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
12.

A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám)
és Kishegyes község Statútumának 32. szakasza 1. bekezdése 32. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szüveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG ÁLLANDÓ ÖSSZETÉTELŰ VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA KINEVEZÉSÉRŐL

I. Kinevezzük Kishegyes község állandó összetételű Választási bizottságát a következő összetételben:
1.Rudović Sofija, okleveles jogász Bácsfeketehegyről – elnöknek-javaslat alapján
Fodor László, kishegyesi ügyvéd- javaslat alapján
2. Tumbász Loketity Miklós Kishegyesről– tagnak
Bacsó Lajos Kishegyesről– helyettesnek
3. Hallgató Sándor Bácsfeketehegyről- tagnak
Hatala Magdolna Kishegyesről– helyettesnek
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4. Molnár Károly Bácsfeketehegyről– tagnak
Ali István Bácsfeketehegyről– helyettesnek
5. Danilo Dabović, okleveles jogász Szeghegyről – tagnak
Blažo Stojanović, okleveles jogász Bácsfeketehegyről – helyettesnek
6.Papp Julianna , Bácsfeketehegyről – tagnak – javaslat alapján:
Tóth András, jogász technikus Kishegyesről – helyettesnek
7. Dragoljub Vujošević, jogász Szeghegyről – tagnak
Božidar Dobrković, okleveles jogász Szeghegyről – helyettesnek
A VMSZ tanácsnoki csoportja alapján a következő tagok lettek ajánlva: Tumbász Loketity Miklós, Bacsó
Lajos, Hallgató Sándor, Hatala Magdolna, Molnár Károly és Ali István.Az elnök és a többi tag nem VMSZ
tagok.
II. A Választási bizottság titkárává Szabó Andrea, bácsfeketehegyi okleveles јоgászt, helyettesévé Milutin
Zvicer, bácsfeketehegyi okleveles jogászt nevezték ki döntésjog nélkül.
III. A Választási bizottság ülésein a tagok vesznek részt, és csak elfoglaltságuk esetén a helyetteseik .
IV. E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasza alapján a Választási bizottság állandó
összetételét az elnök és legkevesebb hat tag képezi, amelyet a helyi önkormányzat egységének Képviselőtestület nevez ki, a Képviselő-testület tanácsnoki csoportja javaslatára, a tanácsnokok számához mérten. A
bővített összetételbe pedig az a lista , amely a kétharmados többséget alkotja, javasolhat még egy tagot. A
Választási bizottságnak titkára van, amelyet a helyi önkormányzat egységének Képviselő-testület nevez ki.
A titkár részt vesz a bizottság munkájában, döntésjog nélkül. Az elnöknek, a tagoknak és a titkárnak
helyettesei vannak. Elnöknek, elnökhelyettesnek, titkárnak és titkárhelyettesnek csak okleveles jogászt
nevezhetnek ki. A Választási bizottság munkáját a helyhatósági választásokról szóló törvény 15.
szakaszával összhangban végzi. A törvény 13. szakaszának 3. és 4. bekezdése előlátja, hogy egyetlen egy
politikai pártnak vagy pártkoalíciónak sem lehet több tagja a válsztás végrehajtása állandó összetételű
szervének tagjai felétől, amely ezzel a végzéssel tiszteletben lett tartva.
A tartományi régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság véleményezésével
összhangban, 2011.12.09-ről, 131-016-24/2011-02 szám alatt, az egyetlen törvényes indítványozó
Kishegyes község Választói bizottsága tagjainak a VMSZ tanácsnoki csoport, mivel Kishegyes község
Képviselő-testülete többi tanácsnoki csoportja ilyen összetételben nem létezik.
A rendelkező részben a fent említettek alapján hoztak döntést.
Jogorvoslat: A helyi önkormányzat egységének Képviselő-tesülete állandó összetételű Választási
bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzése ellen fellebbezést lehet benyújtani a
Közigazgatási bíróságnak, a végzés meghozatalától számított 24 órán belül.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-16/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
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13.

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 5. pontja ( Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete
2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának évi programját kidolgozó
szakbizottság megalakulásáról

I.
Megalakul
Kishegyes község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és
használatának évi programját kidolgozó szakbizottság (a továbbiakban:bizottság).
II.
A bizottságot az elnök és 9 tag képezi, mégpedig:
A bizottság elnöke: Pál Károly, közgazdász, Kishegyes község Képviselő-testületének elnöke,
bácsfeketehegyi lakos
A bizottság elnökhelyettese:Csóré Róbert, informatikus, Kishegyes községi elnöke, kishegyesi lakos
A bizottság tagjai:
1. Balanyi János, a Köztársasági Földmérő Hivatal, Ingatlan Nyilvántartási Szolgálat Bácstopolya
okleveles földmérője
2. Szöllősi István, a Köztársasági Földmérő Hivatal, Ingatlan Nyilvántartási Szolgálat Kishegyes
okleveles jogásza
3. Bácsi Gábor, okleveles mezőgazdasági mérnök, bácsfeketehegyi szakértő
4. Szarka Lajos, a Köztársasági Földmérő Hivatal, Ingatlan Nyilvántartási Szolgálat Kishegyes
földmérője
5. Horkai Zsolt, mezőgazdasági mérnök, bácsfeketehegyi szakértő
6. Szöllősi Béla, okleveles mezőgazdasági mérnök, kishegyesi szakértő
7. Spasić Radivoje, okleveles mezőgazdasági mérnök, szeghegyi szakértő
8. Slavica Nikolić, okleveles mezőgazdasági mérnök Szeghegyről
III.
A bizottság feladata, hogy a Mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási Minisztérium utasításaival
összhangban kidolgozza a mezőgazdasági földterület védelme, rendezése és használata éves programjának
javaslatát, amellyel meghatározza a munkálatok fajtáját és terjedelmét, amelyet a 2012-es évben végre kell
hajtani, a munkálatok kivitelezésének dinamikáját és az eszközbefektetéseket, és külön meg kell határoznia
az állami tulajdonban lévő mezőgzdasági földterületekre vonatkozó adatokat, a mezőgazdasági
földterületről szóló törvény 14. szakaszának 7. bekezdésével összhangban ( SZK Hivatalos Közlönye,
62/06, 65/2008 és 41/2009 szám), és be kell szereznie a mezőgazdasági földterületről szóló törvény 14.
szakaszának 5. bekezdésében említett bizottság véleményét.
IV.
A bizottság köteles e végzés III pontjában említett évi programjavaslatot kidolgozni és
kézbesíteni a Mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási Minisztériumnak 2012. március 01-ig.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-17/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

1.szám
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14.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 14. szakaszának 5. bekezdése (SZK Hivatalos
Közlönye, 62/06, 65/2008 és 41/2009) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 5.
pontja ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján,
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a

VÉGZÉST
a mezőgazdasági földerület védelmének, rendezésének és használatának évi programját véleményező bizottság
megalakulásáról

I
Megalakul Kishegyes község mezőgazdasági
használatának éves programját véleményező bizottsága.

földtreletei

védelmének,

rendezésének és

II
A bizottság:
A bizottság elnöke:
1. Dabović Danilo, okleveles jogász, a községi közigazgatás vezetője, szeghegyi lakos
Elnökhelyettes:
1. Lódi Gáspár, FSZ igazgatója, bácsfeketehegyi lakos
Tagok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lengyel Tibor, földműves, kishegyesi lakos
Molnár Miklós, okleveles közgazdász, kishegyesi lakos
Miljanović Radomir, földműves, szeghegyi lakos
Orosz Kálmán, a Gazdakör-Mezőgazdászok egyesülete Bácsfeketehegy képviselője
Perišić Slobodan, földműves, szeghegyi lakos
Ifj. Pál Sándor, a Földvisszaszármaztató Egyesület képviselője, bácsfeketehegyi lakos

III
A bizottság feladata, hogy megvizsgálja a mezőgazdasági földerület védelmének, rendezésének és
használatának 2012. évi programját és véleményezze azt.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-18/2012-02
Kelt: 2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
15.

A szociális védelemről szóló törvény 12. szakaszának 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye
24/2011 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdées 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/10 szám) alapján, Kishegyes község
Képviselő-testülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST
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1. szám

I.
Jóváhagyást adunk Bácstopolya és Kishegyes község Szociális központja Statútumára, 2011.10.04-ről,
55100-18/2011 szám alatt.

II.
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-19/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
16.

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdées 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST

I.
Jóváhagyást adunk Kishegyes község Ifjúsági irodájának 2011. évi munkájáról szóló jelentésre.

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

Pál Károly s.k.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-20/2012-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes
____________________ . _____________________
17.

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdées 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST

I.
Jóváhagyást adunk Kishegyes község Telekrendezési és Útügyi Közvállalat 2012 februárjában kidolgozott
programjára, a kisebb montázs és egyéb ideiglenes épületek elhelyezésére Kishegyes község területén.

II.
E végzést meg kell jelenteni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.

1.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-21/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes
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Pál Károly s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
18.

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdées 27. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/10 szám) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2012.02.24-én megtartott ülésén meghozta a következő
VÉGZÉST

I.
Elfogadjuk a kishegyesi Dr. Márton Sándor Egészségház 2012.02.21-i, 37/2012 szám alatti kérelmét,
amelyben kérik egy sürgősségi segélynyújtásban dolgozó orvos és egy egészségügyi nővér-technikus fizetésének
biztosítását,az Egészségház székhelyén, 2012.03.01-től 2012.12.31-ig, amelyet Kishegyes község 2012. évi
költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozattal fognak szabályozni.
II.

E végzést meg kell jelenteni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-22/2012-02
Kelt:2012.02.24.
Kishegyes

Pál Károly s.k.
a Képviselő-testület elnöke

____________________ . _____________________
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Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 1.

1.

Na osnovu člana 29. stav 1. i 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik
RS“ broj 72/09 i 52/11) a saglasno Uredbi o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova
i akta u mreži osnovnih škola (Sl.glasnik RS“ broj 80/10) Skupština opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012.
godine donosi

O D L U KU
o mreži osnovnih škola u opštini Mali Iđoš

Član 1.
Utvrđuje se da na teritoriji opštine Mali Iđoš obrazovno-vaspitna delatnost obavlja tri osnovne škole
koje obavljaju delatnost u svom sjedištu.
Član 2.

-

Prostorni raspored osnovnih škola i struktura su sljedeći:
Ogledna Osnovna Škola „Adi Endre“ u Malom Iđošu, ulica Glavna 27. obrazovno-vaspitnu
delatnost obavlja u svom sjedištu od 1. do 8. razreda i to na srpskom i mađarskom jeziku
Osnovna Škola „Vuk Karadžić“ iz Lovćenca, ul.Đure Strugara 30. obavlja obrazovno-vaspitnu
delatnost u svom sjedištu od 1. do 8.razreda na srpskom jeziku
Osnovna Škola „Nikola Đurković“ iz Feketića, ul.Bratstva 59. obavlja obrazovno-vaspitnu
delatnost u svom sjedištu od 1. do 8.razreda na srpskom i mađarskom jeziku
Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje,
upravu i nacoinalne zajednice u Novom Sadu a saglasno članu 29. stav 5. i članu 166. stav 1. Zakona o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Član 4.
Ova olduka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-7/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
2.

Na osnovu člana 29. stav 1. i 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik
RS“ broj 72/09 i 52/11) a saglasno Uredbi o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova
i akta u mreži osnovnih škola (Sl.glasnik RS“ broj 80/10) Skupština opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012.
godine donosi
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O D L U KU
o mreži predškolskih ustanova u opštini Mali Iđoš

Član 1.
Utvrđuje se da na teritoriji opštine Mali Iđoš obrazovno-vaspitna delatnost obavlja Predškolska
ustanova „Petar Pan“ sa sjedištem u Lovćencu ul 13. Jul br. 8. i obavljaja delatnost u jednom objektu u
svom sjedištu, u dva objekta van sjedišta i jednom izdvojenom objektu.
Član 2.

-

-

Prostorni raspored objekata predškolske ustanove i struktura su sljedeći:
Objekat u sjedištu ustanove u Lovćencu, ul 13. Jul br. 8. obrazovno-vaspitnu delatnost obavlja u
pet vaspitne grupe (1 jaslena, 1mlađa, 1 srednja i 2 pripremne) i to na srpskom.
Objekat ustanove u Malom Iđošu, ul II Rakoci Ferenca br. 18. obrazovno-vaspitnu delatnost
obavlja u šest vaspitnih grupa (1 jaslena, 2 mlađe, 1 srednja i 2 pripremne) i to na srpskom i
mađarskom jeziku
Izdvojeni objekat u Malom Iđošu ul. Lehel br. 33. . obrazovno-vaspitnu delatnost obavlja u dve
vaspitne grupe meš. pripremne na mađarskom jeziku
Objekat ustanove u Feketiću, ul Bratstva br. 23. obrazovno-vaspitnu delatnost obavlja u pet
vaspitnih grupa (1 jaslena, 1 mlađa, 1 srednja i 2 pripremne) i to na srpskom i mađarskom jeziku
Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje,
upravu i nacoinalne zajednice u Novom Sadu a saglasno članu 29. stav 5. i članu 166. stav 1. Zakona o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Član 4.
Ova olduka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-8/2012-02
Dana: 24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
3.

Na osnovu člana 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Sl. Glasnik RS,
br.36/2009 i 88/2010), člana 60. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš” broj 13/2008 –
prečišćen tekst i 7/2010) Skupštine opštine Mali Iđoš na sjednici dana 24.02.2012. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2012.
GODINU

I
Usvaja se Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Mali Iđoš za 2012.godinu po izradi i
pribavljenom mišljenju Lokalnog savjeta za zapošljavanje Opštine Mali Iđoš.
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II
Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-9/2012-02
Dana: 24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
4.

Na osnovu člana 32. stava 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.
62/2006, 65/2008 i 41/2009), člana 8. Odluke o sprovođenju komasacije u k.o. Lovćenac i k.o. Feketić („Sl.
list opštine Mali Iđoš“, br. 9/2011), a u skladu sa članom 31. stava 1. tačke 7. Statuta opštine Mali Iđoš
(„Službeni list opštine Mali Iđoš” broj 13/2008 – prečišćeni tekst i 07/10) po prijedlogu Komisije za
komasaciju za k.o. Feketić Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 24.02.2012. godine donijela je

ODLUKU O OSNOVNIM
NAČELIMA KOMASACIJE U KATASTARSKOJ OPŠTINI
FEKETIĆ

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim načelima određuje se lokacija zemljišta u državnoj svojini, način grupisanja zemljišta na
kome postoji pravo svojine, zemljišta koja se ostavljaju u faktičkom stanju, način pod kojim se uslovima
obezbjeđuju vetrozaštitni pojasevi, način grupisanja zemljišta članova istih poljoprivrednih gazdinstava,
vrijeme privremene predaje zemljišta i redosled pozivanja učesnika komasacije na rasprave koje sprovodi
Komisija za komasaciju katastarske opštine Feketić (u daljem tekstu: Komisija) i druga pitanja od značaja
za nadelu i sprovođenje postupka komasacije.
Član 2.
Svim poslovima u komasaciji rukovodi Komisija za komasaciju koja se stara o organizaciji svih
radova, praćenju dinamike izvođenja pojedinih radova i njihovom međusobnom usklađivanju, zakonitosti u
radu i drugo. Komisija za komasaciju kao operativno opštinsko komasaciono tijelo vrši i sljedeće poslove:
- Obrazuje podkomisije za procjenu vrijednosti zemljišta, procjenu vrojednosti objekata i
višegodišnjih zasada, utvrđivanje faktičkog stanja, raspodelu komasacione mase, primopredaju
zemljišta i druga stručna tijela
Član 3.

-

Program komasacije katastarske opštine Feketić, opština Mali Iđoš
Utvrđuje faktičko stanje,
Učestvuje u vršenju procjene vrijednosti zemljišta,
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Finansira prethodne projekte koji se odnose na katastarsku opštinu Feketić (projekat mreže
poljozaštitnih pojaseva, projekat opštinske infrastrukture i dr.),
Obezbeđuje projekte Republičke i regionalne infrastrukture (saobraćajne (drumski i željeznički),
vodoprivredne, elektroenergetske, telekomunikacione infrastrukture, projekti zaštite kulturnih
dobara, zaštita životne sredine i dr.),
Usvaja projekte komasacije (projekat mreže poljskih puteva, projekat mreže kanala, projekat
poljozaštitnih šumskih pojaseva i raspodele komasacione mase),
Utvrđuje rok za izlaganje preglednog plana raspodele komasacione mase i rješava primedbe
učesnika komasacije na raspodelu komasacione mase,
Vrši privremenu primopredaju zemljišta iz komasacione mase i donosi zapisnik o privremenoj
primopredaji zemljišta i objekata,
Donosi rješenja o raspodeli komasacione mase,
Obavlja i druge poslove utvrđene Rješenjem o obrazovanju Komisije za komasaciju

Član 4.
Predmet komasacije i premera su sva zemljišta katastarske opštine Feketić (u daljem tekstu:
k.o.Feketić). Raspodelu zemljišta iz komasacione mase učesnika komasacije u k.o. Feketić, vrši Komisija.
Član 5.
U postupku komasacije k.o.Feketić, svi učesnici komasacije su ravnopravni, bez obzira na veličinu
zemljišnog poseda koji su unijeli u komasacionu masu i bez obzira da li se radi o imaocima prava svojine na
zemljištu u državnoj ili privatnoj svojini.
Član 6.
Sve radnje u postupku komasacije vrše se javno, uz učešće učesnika komasacije. Učesnici
komasacije u toku cjelog postupka komasacije imaju pravo uvida u elaborate i ostalu dokumentaciju. U
toku postupka komasacije učesnici komasacije mogu podnositi prigovore i druga pravna sredstva u skladu
sa zakonom.
Član 7.

-

Učesnici komasacije mogu formirati Odbor učesnika komasacije koji:
zastupa interese učesnika komasacije,
razmatra izveštaje o procjeni vreijdnosti zemljišta i raspodele komasacione mase,
odbor učesnika komasacije ne odlučuje o pravima učesnika komasacije.
Član 8.

Učesnik komasacije dobija iz komasacione mase odgovarajuće zemljište približno iste ukupne
vrijednosti, a po mogućnosti istih procenbenih razreda i udaljenosti od sopstvenog ekonomskog dvorišta i
uticaja voda na iskorišćavanje zemljišta, kao i položaja koji pruža približno iste mogućnosti u pogledu
načina obrade. Prosječna udaljenost se cjeni na osnovu ukupne udaljenosti svih zemljišta koje je učesnik
komasacije unio i zemljišta koje je dobio iz komasacione mase. Pri raspodeli zemljišta iz komasacione mase
svaki učesnik komasacije mora da dobije što bolje zaokruženo zemljište, pravilnijeg oblika i na manjem ili
istom broju mesta nego što je unio u komasacionu masu, ukoliko je unio zemljište na više mjesta.
Član 9.
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Raspodela komasacione mase vrši se na osnovu utvrđene i prihvaćene komasacione procjene
vrijednosti zemljišta. Učesnicima komasacije daće se približno ista vrijednost zemljišta zemljištu koje su
unijeli u komasacionu masu i to izraženu u procembenim jedinicama.
Ako učesnik komasacije dobije iz komasacione mase zemljište veće vrijednosti nego što je ono koje
je unio u komasacionu masu uplatiće u komasacionu masu razliku između vrijednosti tih zemljišta u novcu,
a ako dobije zemljište manje vrijednosti razlika manje vrijednosti isplatiće se takođe u novcu.

Član 10.
Prilikom raspodele komasacione mase nastojaće se, u koliko je to moguće, da se ranijem vlasniku
ponovo dodele zalivni sistemi, bunari, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi) u koliko su oni podignuti
ili sagrađeni pre početka komasacije, u suprotnom plaća se naknada za napred pomenute objekte i
višegodišnje zasade.

II POSEBNE ODREDBE
UTVRĐIVANJE FAKTIČKOG STANJA
Član 11.
Podaci o pravu svojine i drugim pravima na zemljištu i objektima koji se unose u komasacionu
masu, uzimaju se sa stanjem iz katastra nepokretnosti.
NAČIN GRUPISANJA ZEMLJIŠTA NA KOME POSTOJI PRAVO SVOJINE
Član 12.
Prilikom raspodele zemljišta iz komasacione mase izvršiće se grupisanje zemljišta tako da svaki
učesnik komasacije dobije što bolje zaokruženo zemljište u jednom potezu. Imaocu prava svojine daje se
zemljište iz komasacione mase pravilnijeg oblika nego što je uneto u komasacionu masu i na manje mesta u
koliko je u komasacionu masu unijeto zemljište na dva ili više mjesta, ako se Komisija i učesnici
komasacije drugačije ne sporazumeju.
Član 13.
Učesniku komasacije ne može se dati zemljište na više mjesta nego što je imao zemljišta koje je
unio u komasacionu masu.
Član 14.
Imalac prava svojine može u postupku komasacije predložiti da prilikom raspodele komasacione
mase dobije zemljište, pored svojih srodnika ili drugih lica sa kojima zajednički obrađuje zemljište ili im
daje u zakup.

LOKACIJA ZEMLJIŠTA ČLANOVA ISTOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
Član 15.

Broj 2.
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Učesnici komasacije koji sačinjavaju isto poljoprivredno gazdinstvo mogu od Komisije tražiti da im
se dodijeli zemljište jedno pored drugog u cilju lakšeg i ekonomičnog obrađivanja zemljišta. Zahtev iz stava
1.ovog člana Komisija je dužna uzeti u obzir i nastojati da se takvim zahtevima udovolji, gde je to moguće,
u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

ZEMLJIŠTE KOJE OSTAJE U FAKTIČKOM STANJU
Član 16.
Zemljišta u izgrađenom i neizgrađenom djelu građevinskog područja ostaju u faktičkom stanju.
Učesnik komasacije i Komisija radi stvaranja većih i pravilnijih parcela koje bi omogućile ekonomičniju
poljoprivrednu proizvodnju, mogu saglasno izvršiti zamjenu zemljišta unutar neizgrađenog djela
građevinskog reona ili za zemljište u vangrađevinskom reonu.

NAČIN OBEZBEĐIVANJA VETROZAŠTITNIH POJASEVA
Član 17.
U cilju zaštite životne sredine, zaštite zemljišta od uticaja vetrova, voda i stvaranja povoljnije
mikroklime obezbeđuju se vetrozaštitni pojasevi. Vetrozaštitni pojasevi lociraće se u skladu sa Glavnim
projektom podizanja vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Mali Iđoš, na teret povlasnika nadele
vetrozaštitnih pojaseva.

RASPODELA ZEMLJIŠTA I PRIVREMENA PREDAJA ZEMLJIŠTA IZ KOMASACIONE
MASE
Član 18.
Privremena raspodela zemljišta iz komasacione mase otpočeće kad se steknu svi faktički i
formalno-pravni uslovi a završiće se orijentaciono do oktobra 2013.godine. Privremena primopredaja
zemljišta izvršiće se pre donošenja rješenja o raspodeli komasacione mase, o čemu će Komisija sačiniti
zapisnik.
Član 19.
Svi učesnici komasacije dužni su da prilikom primopredaje zemljišta očiste zemljište koje se
predaje u komasacionu masu. Učesnik komasacije dužan je da očisti zemljište od panjeva, šiblja, od slame,
sena, kukuruzovine i sličnog, do privremene primopredaje zemljišta u posjed. Takođe je dužan da ukloni
stare međne belege sa svojih parcela, ukoliko i dalje ne ostane u posjedu tog zemljišta. Ako učesnik
komasacije ne postupi u skladu sa napred navedenim odredbama Komisija će dati nalog da se potrebni
radovi izvrše na teret tog učesnika komasacije.
Član 20.
Ukoliko dođe do vraćanja poljoprivrednog zemljišta na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine
crkvama i verskim zajednicama i Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u toku komasacije
zemljište će se nadeliti na teret državnog zemljišta, s tim da pravo na zakupninu od dana izvršnosti rješenja
o vraćanju zemljišta pripada vlasniku restitucionisane imovine. Ona se određuje prema prosječnoj cijeni
zakupa od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta za k.o. Feketić.
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REDOSLED POZIVANJA UČESNIKA KOMASACIJE
Član 21.
Redosled pozivanja učesnika komasacije na raspravu prilikom raspodele komasacione mase počinje
od tabli koje se nalaze na granici atara i vrši se redom po tablama do naselja Feketić, tako da se učesnici
komasacije pozivaju po sljedećem redosledu:
- učesnici koji stanuju u drugim mestima van Feketića,
- učesnici koji su pre komasacije imali zemljište na jednom mjestu,
- ostali učesnici po veličini poseda koji unose u komasacionu masu,
- imaoci prava korišćenja zemljišta u državnoj svojini.

MREŽA POLJSKIH PUTEVA I MREŽA KANALA ZA ODVODNJAVANJE
Član 22.
Mreža poljskih puteva, mreža kanala za odvodnjavanje i vetrozaštitni pojasevi formiraće se i
preneti na teren na osnovu glavnog projekta za k.o. Feketić, koji usvaja Komisija po pribavljenom mišljenju
Odbora učesnika komasacije.
Zemljište za mrežu kanala za odvodnjavanje obezbjediće se na teret povlasnika nadela zemljišta za
kanale za odvodnjavanje. Ovaj princip će se primenjivati iza ostale slične slučajeve.
Član 23.
Nova mreža poljskih puteva obezbjediće se iz postojeće mreže poljskih puteva s tim da će glavna
putna mreža ostati nepromenjena.
U slučaju potrebe za dodatnim zemljištem za poljske puteve isti će se obezbjediti iz unete mase
povlasnika nadele zemljišta za puteve.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Troškovi komasacije će se pokriti od pokrajinskih sredstava i sredstava opštine koja opština
ostvaruje od zakupa državne zemlje.
Član 25.
Ova Olduka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Mali
Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-10/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
5.

Na osnovu člana 32. stava 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.
62/2006, 65/2008 i 41/2009), člana 8. Odluke o sprovođenju komasacije u k.o. Lovćenac i k.o. Feketić („Sl.
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list opštine Mali Iđoš“, br. 9/2011), a u skladu sa članom 31. stava 1. tačke 7. Statuta opštine Mali Iđoš
(„Službeni list opštine Mali Iđoš” broj 13/2008 – prečišćeni tekst i 07/10) po prijedlogu Komisije za
komasaciju za k.o. Lovćenac Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 24.02.2012. godine donijela je
ODLUKU O OSNOVNIM
NAČELIMA KOMASACIJE U KATASTARSKOJ OPŠTINI LOVĆENAC

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim načelima određuje se lokacija zemljišta u državnoj svojini, način grupisanja zemljišta na
kome postoji pravo svojine, zemljišta koja se ostavljaju u faktičkom stanju, način pod kojim se uslovima
obezbjeđuju vetrozaštitni pojasevi, način grupisanja zemljišta članova istih poljoprivrednih gazdinstava,
vrijeme privremene predaje zemljišta i redosled pozivanja učesnika komasacije na rasprave koje sprovodi
Komisija za komasaciju katastarske opštine Lovćenac (u daljem tekstu: Komisija) i druga pitanja od značaja
za nadelu i sprovođenje postupka komasacije.
Član 2.
Svim poslovima u komasaciji rukovodi Komisija za komasaciju koja se stara o organizaciji svih
radova, praćenju dinamike izvođenja pojedinih radova i njihovom međusobnom usklađivanju, zakonitosti u
radu i drugo. Komisija za komasaciju kao operativno opštinsko komasaciono tijelo vrši i sljedeće poslove:
- Obrazuje podkomisije za procjenu vrijednosti zemljišta, procjenu vrijednosti objekata i
višegodišnjih zasada, utvrđivanje faktičkog stanja, raspodelu komasacione mase, primopredaju
zemljišta i druga stručna tijela
Član 3.

-

-

Program komasacije katastarske opštine Lovćenac, opština Mali Iđoš
Utvrđuje faktičko stanje,
Učestvuje u vršenju procjene vrijednosti zemljišta,
Finansira prethodne projekte koji se odnose na katastarsku opštinu Lovćenac (projekat mreže
poljozaštitnih pojaseva, projekat opštinske infrastrukture i dr.),
Obezbeđuje projekte Republičke i regionalne infrastrukture (saobraćajne (drumski i željeznički),
vodoprivredne, elektroenergetske, telekomunikacione infrastrukture, projekti zaštite kulturnih
dobara, zaštita životne sredine i dr.),
Usvaja projekte komasacije (projekat mreže poljskih puteva, projekat mreže kanala, projekat
poljozaštitnih šumskih pojaseva i raspodele komasacione mase),
Utvrđuje rok za izlaganje preglednog plana raspodele komasacione mase i rješava primedbe
učesnika komasacije na raspodelu komasacione mase,
Vrši privremenu primopredaju zemljišta iz komasacione mase i donosi zapisnik o privremenoj
primopredaji zemljišta i objekata,
Donosi rješenja o raspodeli komasacione mase,
Obavlja i druge poslove utvrđene Rješenjem o obrazovanju Komisije za komasaciju

Član 4.
Predmet komasacije i premera su sva zemljišta katastarske opštine Lovćenac (u daljem tekstu:
k.o.Lovćenac). Raspodelu zemljišta iz komasacione mase učesnika komasacije u k.o. Lovćenac, vrši
Komisija.

Strana 74.

Godina 2012.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Broj 1.

Član 5.
U postupku komasacije k.o.Lovćenac, svi učesnici komasacije su ravnopravni, bez obzira na
veličinu zemljišnog poseda koji su uneli u komasacionu masu i bez obzira da li se radi o imaocima prava
svojine na zemljištu u državnoj ili privatnoj svojini.
Član 6.
Sve radnje u postupku komasacije vrše se javno, uz učešće učesnika komasacije. Učesnici
komasacije u toku cjelog postupka komasacije imaju pravo uvida u elaborate i ostalu dokumentaciju. U
toku postupka komasacije učesnici komasacije mogu podnositi prigovore i druga pravna sredstva u skladu
sa zakonom.
Član 7.
-

Učesnici komasacije mogu formirati Odbor učesnika komasacije koji:
zastupa interese učesnika komasacije,
razmatra izveštaje o procjeni vrijednosti zemljišta i raspodele komasacione mase,
odbor učesnika komasacije ne odlučuje o pravima učesnika komasacije.
Član 8.

Učesnik komasacije dobija iz komasacione mase odgovarajuće zemljište približno iste ukupne
vrijednosti, a po mogućnosti istih procenbenih razreda i udaljenosti od sopstvenog ekonomskog dvorišta i
uticaja voda na iskorišćavanje zemljišta, kao i položaja koji pruža približno iste mogućnosti u pogledu
načina obrade. Prosječna udaljenost se cijeni na osnovu ukupne udaljenosti svih zemljišta koje je učesnik
komasacije uneo i zemljišta koje je dobio iz komasacione mase. Pri raspodeli zemljišta iz komasacione
mase svaki učesnik komasacije mora da dobije što bolje zaokruženo zemljište, pravilnijeg oblika i na
manjem ili istom broju mjesta nego što je unio u komasacionu masu, ukoliko je unio zemljište na više
mjesta.
Član 9.
Raspodela komasacione mase vrši se na osnovu utvrđene i prihvaćene komasacione procjene
vrijednosti zemljišta. Učesnicima komasacije daće se približno ista vrijednost zemljišta zemljištu koje su
unijeli u komasacionu masu i to izraženu u procembenim jedinicama.
Ako učesnik komasacije dobije iz komasacione mase zemljište veće vrijednosti nego što je ono koje
je unio u komasacionu masu uplatiće u komasacionu masu razliku između vrijednosti tih zemljišta u novcu,
a ako dobije zemljište manje vrijednosti razlika manje vrijednosti isplatiće se takođe u novcu.
Član 10.
Prilikom raspodele komasacione mase nastojaće se, u koliko je to moguće, da se ranijem vlasniku
ponovo dodele zalivni sistemi, bunari, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi) u koliko su oni podignuti
ili sagrađeni prije početka komasacije, u suprotnom plaća se naknada za napred pomenute objekte i
višegodišnje zasade.

II POSEBNE ODREDBE
UTVRĐIVANJE FAKTIČKOG STANJA
Član 11.
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Podaci o pravu svojine i drugim pravima na zemljištu i objektima koji se unose u komasacionu
masu, uzimaju se sa stanjem iz katastra nepokretnosti.
NAČIN GRUPISANJA ZEMLJIŠTA NA KOME POSTOJI PRAVO SVOJINE
Član 12.
Prilikom raspodele zemljišta iz komasacione mase izvršiće se grupisanje zemljišta tako da svaki
učesnik komasacije dobije što bolje zaokruženo zemljište u jednom potezu. Imaocu prava svojine daje se
zemljište iz komasacione mase pravilnijeg oblika nego što je unijeto u komasacionu masu i na manje mesta
u koliko je u komasacionu masu unijeto zemljište na dva ili više mjesta, ako se Komisija i učesnici
komasacije drugačije ne sporazumeju.
Član 13.
Učesniku komasacije ne može se dati zemljište na više mjesta nego što je imao zemljišta koje je
unio u komasacionu masu.
Član 14.
Imalac prava svojine može u postupku komasacije prijedložiti da prilikom raspodele komasacione
mase dobije zemljište, pored svojih srodnika ili drugih lica sa kojima zajednički obrađuje zemljište ili im
daje u zakup.

LOKACIJA ZEMLJIŠTA ČLANOVA ISTOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
Član 15.
Učesnici komasacije koji sačinjavaju isto poljoprivredno gazdinstvo mogu od Komisije tražiti da im
se dodijeli zemljište jedno pored drugog u cilju lakšeg i ekonomičnog obrađivanja zemljišta. Zahtev iz stava
1.ovog člana Komisija je dužna uzeti u obzir i nastojati da se takvim zahtevima udovolji, gde je to moguće,
u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

ZEMLJIŠTE KOJE OSTAJE U FAKTIČKOM STANJU
Član 16.
Zemljišta u izgrađenom i neizgrađenom djelu građevinskog područja ostaju u faktičkom stanju.
Učesnik komasacije i Komisija radi stvaranja većih i pravilnijih parcela koje bi omogućile ekonomičniju
poljoprivrednu proizvodnju, mogu saglasno izvršiti zamjenu zemljišta unutar neizgrađenog dela
građevinskog reona ili za zemljište u vangrađevinskom reonu.

NAČIN OBEZBEĐIVANJA VETROZAŠTITNIH POJASEVA
Član 17.
U cilju zaštite životne sredine, zaštite zemljišta od uticaja vetrova, voda i stvaranja povoljnije
mikroklime obezbeđuju se vetrozaštitni pojasevi. Vetrozaštitni pojasevi lociraće se u skladu sa Glavnim
projektom podizanja vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Mali Iđoš, na teret povlasnika nadele
vetrozaštitnih pojaseva.
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RASPODELA ZEMLJIŠTA I PRIVREMENA PREDAJA ZEMLJIŠTA IZ KOMASACIONE
MASE
Član 18.
Privremena raspodela zemljišta iz komasacione mase otpočeće kad se steknu svi faktički i
formalno-pravni uslovi a završiće se orijentaciono do oktobra 2013.godine. Privremena primopredaja
zemljišta izvršiće se prije donošenja rješenja o raspodeli komasacione mase, o čemu će Komisija sačiniti
zapisnik.
Član 19.
Svi učesnici komasacije dužni su da prilikom primopredaje zemljišta očiste zemljište koje se
predaje u komasacionu masu. Učesnik komasacije dužan je da očisti zemljište od panjeva, šiblja, od slame,
sena, kukuruzovine i sličnog, do privremene primopredaje zemljišta u posjed. Takođe je dužan da ukloni
stare međne belege sa svojih parcela, ukoliko i dalje ne ostane u posjedu tog zemljišta. Ako učesnik
komasacije ne postupi u skladu sa napred navedenim odredbama Komisija će dati nalog da se potrebni
radovi izvrše na teret tog učesnika komasacije.
Član 20.
Ukoliko dođe do vraćanja poljoprivrednog zemljišta na osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine
crkvama i verskim zajednicama i Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u toku komasacije
zemljište će se nadjeliti na teret državnog zemljišta, s tim da pravo na zakupninu od dana izvršnosti rješenja
o vraćanju zemljišta pripada vlasniku restitucionisane imovine. Ona se određuje prema prosječnoj cijeni
zakupa od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta za k.o. Lovćenac.
REDOSLED POZIVANJA UČESNIKA KOMASACIJE
Član 21.
Redosled pozivanja učesnika komasacije na raspravu prilikom raspodjele komasacione mase
počinje od tabli koje se nalaze na granici atara i vrši se redom po tablama do naselja Lovćenac, tako da se
učesnici komasacije pozivaju po sljedećem redosledu:
- učesnici koji stanuju u drugim mestima van Lovćenca,
- učesnici koji su pre komasacije imali zemljište na jednom mjestu,
- ostali učesnici po veličini poseda koji unose u komasacionu masu,
- imaoci prava korišćenja zemljišta u državnoj svojini.

MREŽA POLJSKIH PUTEVA I MREŽA KANALA ZA ODVODNJAVANJE
Član 22.
Mreža poljskih puteva, mreža kanala za odvodnjavanje i vetrozaštitni pojasevi formiraće se i
preneti na teren na osnovu glavnog projekta za k.o. Lovćenac, koji usvaja Komisija po pribavljenom
mišljenju Odbora učesnika komasacije.
Zemljište za mrežu kanala za odvodnjavanje obezbediće se na teret povlasnika nadela zemljišta za
kanale za odvodnjavanje. Ovaj princip će se primenjivati iza ostale slične slučajeve.
Član 23.
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Nova mreža poljskih puteva obezbjediće se iz postojeće mreže poljskih puteva s tim da će glavna
putna mreža ostati nepromenjena.
U slučaju potrebe za dodatnim zemljištem za poljske puteve isti će se obezbjediti iz unijete mase
povlasnika nadele zemljišta za puteve.

III ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Troškovi komasacije će se pokriti od pokrajinskih sredstava i sredstava opštine koja opština
ostvaruje od zakupa državne zemlje.
Član 25.
Ova Olduka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Mali
Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-11/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
6.

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.
129/2007) i člana 31. stava 1. tačke 3. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br.
13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 24.02.2012.
godine donosi

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI
OPŠTINSKA UPRAVA

Član 1.
Mjenja se član 13. Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši
Opštinska uprava ( „Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.18/2009) tako da se dodaje još jedna tačka pod rednim
brojem:15) koja glasi:“ spise i radnje u postupku vraćanja oduzete imovine i obeštećenja i rehabilitacije“.

Član 2.
Ova Odluka o izmenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
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SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Predsjednik Skupštine opštine
Broj:06-2-12/2012-02
Pal Karolj, s.r.
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš
____________________ . _____________________
7.

Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i
41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš “, br.
13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u Feketić, Skupština opštine
Mali Iđoš a, na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. god. donijela je

R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić

Član 1.
Razrješava se Aniko Biro, dipl.prav., sa položenim pravosudnim ispitom sa funkcije predsjednika
Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić.
Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-13-1/2012-02
Predsjednik Skupštine opštine
Dana: 24.02.2012.g.
Pal Karolj s.r.
M a l i I đ o š
____________________ . _____________________
8.

Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i
41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš “, br.
13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u Lovćenac, Skupština
opštine Mali Iđoš a, na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. god. donijela je

R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac

Član 1.
Razrješava se Aniko Biro, dipl.prav., sa položenim pravosudnim ispitom sa funkcije predsjednika
Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac.
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Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-13-2/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
M a l i I đ o š

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
9.

Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i
41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš “, br.
13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u Feketić, Skupština opštine
Mali Iđoš a, na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. god. donijela je

R J E Š E NJ E
o imenovanje predsjednika Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić

Član 1.
Imenuje se Ćurčić Borivoj, Novi Bečej, Hajduk Veljka 2, dipl.prav., sa položenim pravosudnim
ispitom za predsjednika Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Feketić.
Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-14-1/2012-02
Predsjednik Skupštine opštine
Dana:24.02.2012.g.
Pal Karolj s.r.
M a l i I đ o š
____________________ . _____________________
10.

Na osnovu člana 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i
41/2009 ), člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš “, br.
13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) i člana 4. Odluke o sprovođenju komasacije u Lovćenac, Skupština
opštine Mali Iđoš a, na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. god. donijela je
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R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac

Član 1.
Imenuje se Ćurčić Borivoj, Novi Bečej, Hajduk Veljka 2, dipl.prav., sa položenim pravosudnim
ispitom za predsjednika Komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Lovćenac.
Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-14-2/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
M a l i I đ o š

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
11.

Na osnovu člana 14. Zakona o lokalnim izborima ( „Sl.glasnik RS“ br.129/2007) i na osnovu 32. stava 1.
tačke 32.Statuta opštine Mali Iđoš(«Službeni list opštine Mali Iđoš» broj 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010 )
Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 24.02.2012.godine donosi sljedeće
RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ

I.

Razrješava se Izborna komisija opštine Mali Iđoš za izbor odbornika Skupštine opštine Mali Iđoš
dana 11.maja 2008.godine u sljedećem sastavu:
1. Sofija Rudović,dipl.prav. iz Feketića – sa funkcije predsjednika
Laslo Fodor, adv.iz Malog Iđoša – sa funkcije zamjenika predjsednika
2. Danilo Dabović, dipl.prav. iz Lovćenca – za člana
Blažo Stojanović, dipl.prav. iz Feketića – za zamenika člana
3. Dragoljub Vujošević, pravnik iz Lovćenca – za člana
Božidar Dobrković, dipl.prav. iz Lovćenca – za zamenika člana
4. Šandor Almaši,dipl.prav. iz Malog Iđoša – za člana
Anraš Tot, pravni tehničar iz Malog Iđoša – za zamenika člana
5.Marija Kontić, iz Lovćenca – za člana
Gordana Jovetić , iz Lovćenca – za zamenika člana
6.Julijana Pap , iz Feketića – za člana
Olga Mudrinski , iz Feketića – za zamenika člana
7.Zoran Zečević, iz Feketića – za člana
Ervin Sabo , iz Malog Iđoša – za zamenika člana
8. Jasmina Perović, iz Lovćenca – za člana
Iren Prnjat , iz Feketića – za zamenika člana
9. Stana Vukajlović iz Lovćenca – za člana
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Slavojka Stojanović iz Malog Iđoša – za zamenika člana
10. Zorica Strugar, dipl.prav- za člana
Nenad Lubarda iz Lovćenca– za zamenika člana

II.
Razrješava se sekretar Komisje Aniko Biro, dipl.prav. iz Malog Iđoša, i zamenik sekretara Komisije
Andrea Kelemen, dipl.prav. iz Feketića.

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

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-15/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
12.

Na osnovu člana 13 i 14. Zakona o lokalnim izborima ( „Sl.glasnik RS“ br.129/2007) i na osnovu 32.
stava 1. tačke 32.Statuta opštine Mali Iđoš(«Službeni list opštine Mali Iđoš» broj 13/2008-prečišćen tekst i
7/2010 ) Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 24.02.2012. godine donosi slijedeće

RJEŠENJE
O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ U STALNOM SASTAVU

I. Imenuje se Izborna komisija opštine Mali Iđoš u stalnom sastavu u sljedećem sastavu:
1. Sofija Rudović,dipl.prav. iz Feketića – za predsjednika – po prijedlogu:
Laslo Fodor, adv.iz Malog Iđoša – za zamjenika predsjednika
2. Tumbas Loketić Mikloš iz Malog Iđoša – za člana
Bačo Lajoš iz Malog Iđoša– za zamjenika člana
3. Halgato Šandor iz Feketića- za člana
Hatala Magdolna iz Malog Iđoša– za zamjenika člana
4. Molnar Karolj iz Feketića– za člana
Ali Ištvan iz Feketića– za zamjenika člana
5. Danilo Dabović, dipl.prav. iz Lovćenca – člana
Blažo Stojanović, dipl.prav. iz Feketića – za zamjenika člana
6.Julijana Pap , iz Feketića – za člana – po prijedlogu:
Anraš Tot, pravni tehničar iz Malog Iđoša – za zamjenika člana
7. Dragoljub Vujošević, pravnik iz Lovćenca – za člana
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Božidar Dobrković, dipl.prav. iz Lovćenca – za zamjenika člana
Po prijedlogu odborničke grupe SVM su predloženi sjedeći članovi: Tumbas Loketić Mikloš, Bačo
Lajoš, Halgato Šandor, Hatala Magdolna, Molnar Karolj i Ali Ištvan. Predsednik i ostali članovi nisu
pripadnici SVM-a.
II. Za sekretara Komisje se imenuje Andrea Sabo, dipl.prav. iz Feketića, a za zamjenika sekretara Komisije
se imenuje Milutin Zvicer, dipl.prav. iz Feketića, bez prava odlučivanja.
III. Na sjednicama Komisije prisustvuju članovi i zamjenici.
IV. Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.

O b r a z l o ž e nj e
U skladu sa članom 14. Zakona o lokalnim izborima Izbornu komisiju u stalnom sastavu čine
predsjednik i najmanje šest članova koje imenuje Skupština jedinice lokalne samouprave, na prijedlog
odborničkih grupa u Skupštini jedinice lokalne samouprave, srazmeno broju odbornika a u proširenom
sastavu - i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosilaca izborne liste koji je prijedložio najmanje dve
trećine kandidata od ukupnog broja odbornika koji se bira. Izborna komisija ima sekretara koga imenuje
Skupština jedinice lokalne samouprave. Sekretar učestvuje u radu komisije bez prava odlučivanja.
Predsjednik, članovi izborne komisije u stalnom i proširenom sastavu i njen sekretar imaju zamjenike.Za
predsjednika, zamjenika predsjednika, sekretara i zamjenika sekretara izborne komisije imenuje se lice koje
je diplomirani pravnik. Izborna komisija vrše svoje poslove u skladu sa članom 15. Zakona o lokalim
izborima. Član 13. stav 3. i 4. zakona predviđa da nijedna politička stranka ili stranačka koalicija ne može
imati više od polovine članova u stalnom sastavu organa za sprovođenje izbora, što je i ispoštovano ovim
rješenjem.
U skladu sa mišljenjem Pokrajinskog Sekretarijata za međureginalnu saradnju i lokalnu
samoupravu od 09.12.2011.g pod br.:131-016-24/2011-02 jedini zakonski predlagač članova izborne
komisije opštine Mali Iđoš može biti odbornička grupa SVM, s obzirom da druge odborničke grupe u
Skupštini opštine Mali Iđoš u ovom sazivu momentalno ne postoje.
Na osnovu napred navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv rješenja Skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsjednika i
članova izborne komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-16/2012-02
Dana: 24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.

____________________ . _____________________
13.

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 5. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“,
br.13/2008 - prečišćen tekst) Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 24.02.2012. godine
donosi
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R J E Š E NJ E
o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite,
uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

I
Obrazuje se stručna Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta u opštini Mali Iđoš (u daljem tekstu: Komisija).
II
Komisiju čini predsjednik i 9 članova i to:
Predsjednik Komisije: Pal Karolj ekonomista, predsjednik SO Mali Iđoš iz Feketića
Zamjenik predsjednika: Čore Robert, informatičar, predsjednik opštine Mali Iđoš iz Malog Iđoša
Članovi Komisije:
1. Balanji Janoš, dipl.geodeta Republičke geodetske uprave, Služba za katastar nepokretnosti Bačka
Topola
9. Seleši Ištvan, dipl.prav. Republičke geodetske uprave, Službe za katastar nepokretnosti Mali Iđoš
10. Bači Gabor, dipl.inž.polj. stručnjak iz Feketića
11. Sarka Lajoš, geodeta Republičke geodetske uprave, Služba za katastar nepokretnosti Mali Iđoš
12. Horkai Žolt inž. polj.stručnjak iz Feketića
13. Seleši Bela dipl.inž. polj.stručnjak iz M.Iđoša
14. Spasić Radivoje dipl.inž. polj.stručnjak iz Lovćenca
15. Slavica Nikolić, dipl.inž.polj. iz Lovćenca

III
Zadatak Komisije je da u skladu sa Instrukcijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, izradi Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta,
kojim će utvrditi vrstu i obim radova koje treba izvršiti u 2012. godini, dinamiku izvođenja radova i
ulaganja sredstava, a posebno utvrditi podatke koji se odnose na poljoprivredno zemljište u državnoj svojini
u skladu sa članom 14. stav 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije“
broj 62/06, 65/2008 i 41/2009) i pribavi mišljenje Komisije iz člana 14. stav 5. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu.
IV
Komisija je dužna da Prijedlog godišnjeg programa iz tačke III ovog rješenja izradi i dostavi
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 01.marta 2012.godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-17/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
14.

Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik R.Srbije“ broj 62/06,
65/2008 i 41/2009) i člana 31. stav 1. tačka 5. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“
br.13/2008 - prečišćen tekst) Skupština opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012. godine donosi
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R J E Š E NJ E
o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta

I
Obrazuje se Komisija za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta u opštini Mali Iđoš.
II
Komisiju čine:
Predsjednik Komisije:
2. Danilo Dabović, dipl.pravnik, načelnik Opštinske uprave iz Lovćenca
Zamjenik predsjednika:
2. Lodi Gašpar direktor ZZ iz Feketića
Članovi:
7. Lenđel Tibor polj. iz M.Iđoša
8. Molnar Mikloš dipl.ekon. iz M.Iđoša
9. Miljanović Radomir polj. iz Lovćenca
10. Oros Kalman, predstavnik Udruženja poljoprivrednika Feketić
11. Perišić Slobodan polj.iz Lovćenca
12. ml.Pal Šandor predstavnik Udruženja za vraćanje zemljišta iz Feketića

III
Zadatak Komisije je da razmotri Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za
2012.godinu i da svoje mišljenje na isti.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-18/2012-02
Dana:24.02.2012.g.
Mali Iđoš

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
15.

Na osnovu člana 12. stava 1. Zakona o socijalnoj zaštiti ( „ Sl. glasnik RS“ br. 24/2011) i člana 31.
stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2008 – prečišćen tekst
i 07/10) na sjednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012.godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E

I.
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Daje se saglasnost na Statut Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš od
04.10.2011.g.pod brojem 55100-18/2011.

II.

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

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-19/2012-02
Datum:24.02.2012.g
MALI IĐOŠ

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
16.

Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sjednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012. godine
donosi sljedeće

R J E Š E NJ E

I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Kancelarije za mlade opštine Mali Iđoš za 2011. godinu.

II.

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

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-20/2012-02
Datum:24.02.2012.g
MALI IĐOŠ

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.

____________________ . _____________________
17.

Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sjednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012. godine
donosi sljedeće
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R J E Š E NJ E

I.

Daje se saglasnost na Program za postavljanje manjih montažnih i drugih privremenih objekata na
teritoriji Opštine Mali Iđoš izrađen od strane Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve Mali Iđoš
februara 2012 godine.

II.

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

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-21/2012-02
Datum:24.02.2012.g.
MALI IĐOŠ

Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.

____________________ . _____________________
18.

Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sjednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 24.02.2012. godine
donosi sljedeće
R J E Š E NJ E

I.

Usvaja se zahtev Doma zdravlja „Dr.Marton Šandor“ Mali Iđoš od 21.02.2012.g pod br.:37/2012 u kojem se
traži obezbeđivanje plate jednog doktora medicine za rad u hitnoj medicinskoj pomoći i jedne medicinske
sestre - tehničara za rad u sedištu Doma zdravlja počev od 01.03.2012.godine do 31.12.2012.godine, koja će se
regulisati Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Mali Iđoš za 2012.godinu.

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

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Predsjednik Skupštine opštine
Broj:06-2-22/2012-02
Pal Karolj, s.r.
Datum:24.02.2012.g.
MALI IĐOŠ
_____________________ . _____________________
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