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384. 
 

На основу члана 40. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласни РС“, 
број 129/2007, 83/2014  - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 15, 
члана 55. став 6. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 
7/2019) и члана 56. став 2. Пословника Скупштине општине Мали Иђош („Сл. лист општине 
Мали Иђош“ број 22/2020) Скупштина општине  Мали Иђош на седници одржаној дана 
07.11.2021. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Милош Жмукић, дипломирани правник из Фекетића, разрешава се дужности 
заменика секретара Скупштине општине Мали Иђош. 
  

Члан 2. 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине  Мали Иђош“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                  Председник Скупштине општине 
Број: 06-64-1/2021-02  Иштван Шаркези, с.р. 
Дана: 07.11.2021. године  
М а л и  И ђ о ш 
  

____________________ . ____________________ 
 
385. 

 
На основу члана 49. став 2, члана 51. и члана 53. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 
113/2017 и 113/2017 - др.закон), и члана 64. став 1. тачка 13.  Статута општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош, 
на седници одржаној дана 08.11.2021. године, доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ  

 
I. 

Зоран Пустахија, дипломирани правник из Бачке Тополе, разрешава се функције 
начелника Општинске управе општине Мали Иђош због поднете писмене оставке. 

Зоран Пустахија разрешава се функције начелника Општинске управе општине Мали 
Иђош даном 08.11.2021. године. 

 
II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
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Образложење 
Дана 05.11.2021. године Зоран Пустахија , дипломирани правник из Бачке Тополе 

поднео је писмену оставку на функцију начелника Општинске управе општине Мали Иђош. 
Именовани оставку подноси због именовања за јавног бележника за територију Општине 
Мали Иђош. 

Чланом 51. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе предвиђени су услови за престанак рада на положају. Један од услова престанка 
рада на положају је и подношење писмене оставке. 

На основу наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 
Упутство о правном средству: Против овог решења жалба није допуштена али се може  
покренути управни спор. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-63-1/2021-01  
Дана: 08.11.2021. године  
Мали Иђош  

 
____________________ . ____________________ 

 
386. 
 

На основу члана 56. став 2 и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 56. став 2 и 3. 
Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне сакоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. 
закон), члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 
08.11.2021. године доноси  
 

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

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

 
I 

 Милош Жмукић, дипломирани правник из Фекетића, поставља се за вршиоца 
дужности начелника Општинске управе општине Мали Иђош. 
 

II 
Вршилац дужности Начелника општинске управе општине Мали Иђош се поставља 

најдуже на 3 месецa, односно до постављења начелника општинске управе а од дана 
08.11.2021. године. 

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

Образложење 
Чланом 56. став 2 и 3. Закона о локалној самоуправе прописано је да начелник 

општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
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спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника општинске управе се поставља на 
исти начин и под истим условима као начелник. 

Чланом 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, 
до постављења начелника управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља 
дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника који 
испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове 
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. Уколико 
службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава 
у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 

 

Република Србија 
Општина Мали Иђош         Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Број: 06-63-2/2021-01                    Марко Лазић, с.р. 
Дана: 08.11.2021.године  
Мали Иђош     
 

____________________ . ____________________ 
 
387. 
 
 

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл. 
гласник РС“ број 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/200/ - др. 
закони,  92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – др. закон, 113/2017 
– др. закон и 113/2017 – др. закон), на основу члана 5. и члана 170.-172. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), на основу члана  4. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима („Сл.гласник РС“, бр. 44/2008 – преч. текст, 2/2012, 113/2017 – др. закон, 
23/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019 –  др. закон и 157/2020 – др. закон), и члана  12.  Одлуке 
о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа  и радних тела Скупштине и 
других органа и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у 
органима Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 10/2017 и 
40/2021),  Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 08.11.2021. 
године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Постављеном лицу Mилошу Жмукићу, дипл. правник из Фекетића на функцији 

вршиоца дужности начелника општинске управе одређује се коефицијент за исплату плате у 
висини од 23,85 која се увећава од 30% по основу функције које је предвиђено за постављено 
лице почев од 08.11.2021. године.  

Овим Решењем ставља се ван снаге Решење број: 06-50-3/2020-02 од 01.09.2021. 
године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама 
одређује се висина коефицијента. 
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Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима се одређује висина коефицијента за обрачун и 
исплату плата као и основ увећања. 

Одлуком о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних 
тела Скупштине и других органа и платама и накнадама изабраних, именованих и 
постављених лица у органима Општине Мали Иђош се утврђује коефицијент за обрачун и 
исплату плате у складу са Уредбом Владе. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења запослени може изјавити жалбу 
Жалбеној комисији општине Мали Иђош у року од 8 дана од дана пријема.  
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош         Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                        
Број: 06-63-3/2021-01                    Марко Лазић, с.р. 
Дана: 08.11.2021.године  
Мали Иђош     

____________________ . ____________________ 
 
388. 
 
               На основу члана 59. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош 
(,,Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 22/2020), Општинско веће општине Мали Иђош 
на седници одржаној дана 08.11.2021. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ ПОДАТАКА О 
НЕПОКРЕТНОСТИМА И ПРАВИМА НА ЊИМА 

 
Члан 1. 

 
                Образује се Комисија за излагање података о непокретностима и правима на њима 
(у даљем тексту: Комисија), у општини Мали Иђош, за катастарску општину Фекетић. 
               Комисија се састоји од председника и два члана. Председник и чланови Комисије 
имају своје заменике. 
                У Комисију се именују: 

 Милан Предојевић - дипломирани правник, председник 
 Радмила Зубовић - дипломирани правник, заменик председника 
 Милоња Божовић - геодетски стручњак, члан 
 Лајош Сарка - геодетски стручњак, заменик члана 
 Иштван Солга - члан из реда грађана 
 Кориж Јожеф - заменик члана из реда грађана 

 
Члан 2. 

 
               Комисија је дужна да пре почетка излагања, сходно члану 44. Правилника о 
катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра 
непокретности (Службени гласник РС број 7/2019, 26/2020), изврши контролу података 
унетих у листове непокретности и утврди да ли су у складу са Законом о државном премеру 
и катастру и Правилником о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима 
у одржавању катастра непокретности, правилно формирани и попуњени листови 
непокретности. 
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               Комисија је дужна да у поступку излагања поступа у складу са одредбама Закона о 
државном премеру и катастру и наведеног Правилника и утврди право својине, друга 
стварна права и друге податке који се односе на непокретности.   
 

Члан 3. 
 

               Председник, заменик председника, чланови и заменици чланова имају право на 
накнаду за рад. За обрачун и исплату накнаде задужује се Одељењe за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош. 
 

Члан 4. 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-63-4/2021-01                                                               Марко Лазић, с.р. 
Дана: 08.11.2021. године  
Мали Иђош    
 

____________________ . ____________________ 
 
389. 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 08.11.2021. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

Даје се сагласност да дана 12.11.2021. године у ПУ Петар Пан одржава се ученички 
распуст за децу у полудневном и целодневном боравку. 

 
Члан 2. 

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

Република Србија – AП Војводина 
Општина Мали Иђош                                                            Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                                      
Број: 06-63-5/2021-01                                                                              Марко Лазић, с.р. 
Дана: 08.11.2021. године 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
 
390. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош 
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Општинска управа 
Број: 016-158/2021-03 
Дана: 08.11.2021. године 
Мали Иђош 
 
 
На основу члана 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС“ број 93/2014, 22/2015 и 87/2018) и члана 24. Одлуке о општинској управи општине Мали 
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 5/2021) в.д. Начелника општинске управе 
општине Мали Иђош доноси 
 

ОДЛУКА 
о престанку вршења оверавања потписа, рукописа и преписа у општинској управи 

Општине Мали Иђош 
 

Члан 1. 
 

Почев од 08.11.2021. године општинска управа општине Мали Иђош престаје са вршењем 
оверавања потписа, рукописа и преписа. 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине 
Мали Иђош“ и на огласној табли. 
 
 

Образложење 
 

Чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа прописано је да је јавни 
бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима 
који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно 
општинска управа. 

Основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају 
надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа до 1. марта 2017. године. 

Изузетно од става 2. овог члана, у градовима и општинама за које нису именовани 
јавни бележници потписе, рукописе и преписе ће оверавати основни судови, судске јединице, 
као и пријемне канцеларије основних судова, у складу са чланом 13. ст. 4. и 5. Закона о 
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), 
односно општинске управе као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања 
јавних бележника. 

После ступања на снагу овог закона, судови, односно општинске управе које су 
задржале надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа, те послове обављају сходном 
применом одредаба овог закона и закона којим се уређује јавнобележничка делатност. 

 

В.д. Начелника општинске управе 

Општине Мали Иђош 

 

Милош Жмукић, с.р. 
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____________________ . ____________________ 

 
 





8.oldal                2021.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   49. szám 

 

384. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakasza 6. bekezdése (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egy. törvény és 47/2018 sz.), Kishegyes 
község Statútumának 40. szakasza 1. bekezdése 15. pontja, 55. szakasza 6. bekezdése (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) és Kishegyes község Képviselő-testülete Ügyrendjének 56. 
szakasza 2. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, a kishegyesi 
községi képviselő-testület a 2021. november 7-én tartott ülésém meghozta a következő  
 

VÉGZÉST 
A KISHEGYESI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TITKÁRHELYETTESÉNEK 

FELMENTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 

 Felmentjük a bácsfeketehegyi Miloš Žmukić okleveles jogászt a kishegyesi községi 
képviselő-testület titkárhelyettesi tisztsége alól. 
 

2. szakasz 

 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 06-64-1/2021-02 Sárközi István, s.k. 
Kelt: 2021.11.07-én KKT elnök 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

385. 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 

49. szakasza 2. bekezdése, 51. szakasza és 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 
113/2017 és 113/2017 sz.-egy. törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. 
bekezdése 13. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község 
Községi tanácsa a 2021. november 8-án megtartott ülésén meghozza a következő 

 
VÉGZÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA VEZETŐJÉNEK 
FELMENTÉSÉRŐL 

 
I. 

Felmentjük a topolyai Zoran Pustahija okleveles jogászt Kishegyes község Községi 
közigazgatásának vezetői tisztsége alól, írásban beadott lemondása miatt. 

Zoran Pustahiját 2021.11.08-i dátummal mentjük fel Kishegyes község Községi 
közigazgatásának vezetői tisztsége alól. 

II. 
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
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2021. november 5-én a topolyai Zoran Pustahija okleveles jogász írásban beadta lemondását 
Kishegyes község Községi közigazgatásának vezetői tisztségéről. A nevezett személy azért adta be 
lemondását, mert közjegyzőnek nevezték ki Kishegyes község területére vonatkozóan. 
 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 51. 
szakasza előlátja a tisztségben lévő személyek munkavégzésének megszűnését. Ennek egyik oka 
az írásban történő lemondás is. 
 
Az említettek alapján döntöttünk a végzés rendelkező része szerint. 
 
Jogorvoslat: A jelen végzés ellen nem lehet fellebbezni, de közigazgatási per indítható. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-63-1/2021-01 
Kelt: 2021.11.08-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

386. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza 2. és 3. bekezdése (SZK Hivatalos 

Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egy. törvény és 47/2018 sz.), az autonóm 
tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 56. szakasza 2. és 3. 
bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017 és 113/2017 sz.-egy. törvény) és 
Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. november 8-án 
megtartott ülésén meghozza a következő 

 
VÉGZÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT VEZETŐJÉNEK 
TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 
I. 

Kishegyes község Községi közigazgatásának megbízott vezetői tisztségébe helyezzük a 
bácsfeketehegyi Miloš Žmukić okleveles jogászt.  

 
 II. 
Kishegyes község Községi közigazgatásának megbízott vezetői tisztsége legtovább 3 

hónapra szól, illetve a községi közigazgatás vezetőjének tisztségbe helyezéséig, 2021.11.8-tól 
számítva. 

III. 
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkorányzatról szóló törvény 56. szakasza 2. és 3. bekezdése előírja, hogy a 

községi közigzgatás vezetőjének lehet helyettese, aki őt távollétében helyettesíti, illetve 
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amennyiben tisztségének végzésében akadályozott. A községi közigazgatás vezetőhelyettesének 
tisztségbe helyezése a vezető tisztségbe helyezésével azonos feltételek mellett történik. 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 
törvény 56. szakasza előírja, hogy amennyiben nem helyezték tisztségbe a községi közigazgatás 
vezetőjét, sem annak helyettesét, a községi közigazgatás vezetőjének tisztségbe helyezéséig, 
valamint, ha a községi közigazgatás vezetője nem tudja tisztségét ellátni 30 napnál hosszabb ideig, 
a tanács tisztségbe helyezhet egy megbízottat-tisztviselőt, aki eleget tesz a tisztségviselői 
munkahelyre előírt feltételeknek, és aki a községi közigazgatás vezetőjének feladatát látja el, 
legtovább 3 hónapig, nyilvános pályázat lefolytatása nélkül. Amennnyiben nem tisztségviselőt 
helyeztek tisztségbe, a nyilvános pályázatot a megbízott vezető tisztségbe helyezésétől számított 
15 napon belül kell kiírni. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-63-2/2021-01 
Kelt: 2021.11.08-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

387. 
 
Az állami szervekre és közszolgálatokra vonatkozó bérekről szóló törvény 9. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 34/2001, 62/2006 – egy. törvény, 63/2006 – egy, törvény kiig., 116/200/ - 
egy, törvény,  92/2011, 99/2011 – egy. törvény, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – egy. 
törvény, 113/2017 – egy. törvény és 113/2017 sz. – egy. törvény), az autonóm tartományok és 
helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 5. és 170-172. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 sz. – egy. törvény) és az állami 
szervekben kinevezett, tisztségbe helyezett személyek és alkalmazottak jövedelmének 
elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló rendelet 4. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 44/2008-egys. szerk. fogl. szöv., 2/2012, 113/2017-egy. törv., 23/2018, 95/2018 – egy. 
törvény, 86/2019– egy. törvény és 157/2020 sz. –egy. törv.) és a tanácsnokok és a képviselő-
testület, valamint egyéb községi szerv szervei és egyéb munkatestülete tagjainak térítményéről és 
egyéb bevételéről és Kishegyes község szerveiben dolgozó választott, kinevezett és tisztségbe 
helyezett személyek fizetéséről és térítményéről szóló határozat 12. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 10/2017 és 40/2021 sz.) alapján, a községi tanács 2021. november 8-án meghozza 
a következő 
 

VÉGZÉST 
 

Miloš Žmukić tisztségbe helyezett személy, okl. jogász, Bácsfeketehegy, mint a községi 
közigazgatás megbízott vezetője jövedelmének kifizetésére szolgáló koefficiens 23,85, amely 
30%-kal növelendő a funkció szerint, amely a tisztségbe helyezett személyre előlátott, 2021.11.8-
tól. 

A jelen végzéssel hatályon kívül helyezzük a 2021.09.01-i, 06-50-3/2021-02 sz. végzést. 
 

Indoklás 
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A koefficiens magasságát az állami szervekben és a közszolgálatokban lévő fizetésekről szóló 
törvény 9. szakasza alapján kell meghatározni. 
Az állami szervekben kinevezett, tisztségbe helyezett személyek és alkalmazottak jövedelmének 
elszámolására és kifizetésére szolgáló koefficiensekről szóló rendelet alapján kell meghatározni a 
fizetés elszámolására szolgáló koefficienset és az emelés alapját. 
A tanácsnokok és a képviselő-testület, valamint egyéb községi szerv szervei és egyéb 
munkatestülete tagjainak térítményéről és egyéb bevételéről és Kishegyes község szerveiben 
dolgozó választott, kinevezett és tisztségbe helyezett személyek fizetéséről és térítményéről szóló 
határozat alapján kell meghatározni a fizetés elszámolására szolgáló koefficienset, a 
kormányrendelettel összhangban. 
 
JOGORVOSLAT: Az alkalamzott fellebbezhet a jelen végzés ellen Kishegyes község fellebviteli 
bizottságánál, az átvételtől számított 8 napon belül. 
  
 
Szerb Köztársaság Marko Lazić, s. k. 
Kishegyes község KT elnöke 
Községi tanács 
Szám: 06-63-3/2021-01 
Kelt: 2021.11.8-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

388. 
 

Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. november 8-án 
tartott ülésén meghozza a következő 

 
VÉGZÉST AZ INGATLANOKRÓL ÉS AZOK FELETTI JOGOKRÓL SZÓLÓ ADATOK 

ISMERTETÉSÉRE SZOLGÁLÓ SZAKBIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 

Megalakítjuk az ingatlanokról és azok feletti jogokról szóló adatok ismertetésére szolgáló 
szakbizottságot (a továbbiakban: Bizottság), Kishegyes községben, Bácsfeketehegy kataszteri 
községre vonatkozóan. 

A bizottság elnökből és két tagból áll. Az elnök és a tagok helyettessel rendelkeznek. 
A bizottságba a következő személyeket nevezzük ki: 

 Milan Predojević – okleveles jogász, elnök 
 Radmila Zubović - okleveles jogász, elnökhelyettes 
 Milonja Božović – geodéziai szakember, tag 
 Szarka Lajos - geodéziai szakember, taghelyettes 
 Szolga István – tag a polgárok soraiból 
 Kórizs József - taghelyettes a polgárok soraiból 

 
2.  szakasz 
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             А Bizottság köteles az ismertetés megkezdése előtt, a kataszteri felmérésről, kataszter 
felújításáról és az ingatlanyilvántartó karbantarására vonatkozó földméréstani munkálatokról szóló 
szabályzat 44. szakaszával (SZK Hivatalos Közlönye, 7/2019, 26/2020 sz.) összhangban, 
leellenőrizni az ingatlanlapokba bejegyzett adatokat, és megállapítani, hogy azok összhangban 
állnak-e a köztársasági felmérésről és kataszterről szóló törvénnyel és a kataszteri felmérésről, 
kataszter felújításáról és az ingatlanyilvántartó karbantarására vonatkozó földméréstani 
munkálatokról szóló szabályzattal, szabályosan megformáltak és kitöltöttek-e az ingatlanlapok. 
             A Bizottság köteles az ismertetési eljárásban a köztársasági felmérésről és kataszterről 
szóló törvény és az említett szabályzar rendelkezései szerint eljárni, és megállapítani a 
tulajdonjogot, egyéb valós jogot és egyéb, ingatlanra vonatkozó adatot. 
 

3. szakasz 

Az elnök, elnökhelyettes, a tagok és a taghelyettesek munkájukért térítményre jogosultak. 
A térítmény elszámolásával és kifizetésével Kishegyes község Költségvetési, pénzügyi és helyi 
adóadminisztrációs osztályát bízzuk meg. 

 
4. szakasz 

 A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság Marko Lazić, s. k. 
Kishegyes község KT elnöke 
Községi tanács 
Szám: 06-63-4/2021-01 
Kelt: 2021.11.8-án 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

389. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. november 8-án 
tartott ülésén meghozza a következő 

 
ZÁRADÉKOT 

 
1. szakasz 

Jóváhagyjuk, hogy 2021. november 12-én a Pán Péter IEI-ben szüneteljen a félnapos  
és egésznapos ellátás. 
 

2.  szakasz 
 

 A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság Marko Lazić, s. k. 
Kishegyes község KT elnöke 
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Községi tanács 
Szám: 06-63-5/2021-01 
Kelt: 2021.11.8-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

390. 
 
 
 

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Kishegyes község 
Községi közigazgatás 
Szám: 016-158/2021-03 
Kelt: 2021. november 8-án 
Kishegyes 
 
 
Az aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítéséről szóló törvény 29. szakasza (SZK Hivatalos 
Közlönye, 93/2014, 22/2015 és 87/2018 sz.) és Kishegyes község Községi közigazgatásáról szóló 
határozat 24. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 5/2021 szám) alapján, Kishegyes község 
Községi közigazgatásának megbízott vezetője meghozza a következő 

 
HATÁROZATOT 

aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítésének megszűnéséről Kishegyes község Községi 
közigazgatásában 

 
1. szakasz 

 
2021. november 8-tól Kishegyes község Községi közigazgatása nem végzi az aláírások, kéziratok 
és átiratok hitelesítését. 

2. szakasz 
 

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

Indoklás 
 

Az aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítéséről szóló törvény 29. szakasza előírja, hogy 
azon aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítésére is a közjegyző az illetékes, amelyekre a jelen 
törvény hatályba lépése előtt alkalmazott külön törvény előírja, miszerint azokat a bíróság, illetve a 
községi közigazgatás hitelesíti.  

Az alapbíróságok, illetve községi közigazgatások, mint átruházott teendőt, 2017. március 1-
ig tartják fenn az aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítésére irányuló illetékességüket. 
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A jelen szakasz 2. bekezdésétől eltérően, azokban a városokban és községekben, amelyekre 
vonatkozóan nem neveztek ki közjegyzőt, az aláírásokat, kéziratokat és átiratokat az alapbíróságok, 
bírósági egységek, valamint az alapbíróságok ügyfélfogadó irodái hitelesítik, a bíróságok és 
ügyészségek székhelyéről és területeiről szóló törvény 13. szakaszának 4. és 5. bekezdésével (SZK 
Hivatalos Közlönye, 101/13 sz.) összhangban, illetve a községi közigazgatások, mint átruházott 
feladatot, 2017. március 1-jét követően is, közjegyző kinevezéséig. 

A jelen tövény hatályba lépését követően, azon bíróságok, illetve községi közigazgatások, 
amelyek megtartották az aláírások, kéziratok és átiratok hitelesítésére irányuló illetékességüket, 
azokat a teendőket a jelen törvény, és azon törvény rendelkezései alkalmazásával összhangban 
végzik, amely a közjegyzői tevékenységet szabályozza. 

 

Kishegyes község Községi 
közigaztásának megbízott vezetője 

 

Miloš Žmukić, s.k. 
  

____________________ . ____________________ 
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384. 
 

Na osnovu člana 40. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasni RS“, broj 
129/2007, 83/2014  - dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 40. stav 1. tačka 15, člana 
55. stav 6. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 7/2019) i člana 56. 
stav 2. Poslovnika Skupštine opštine Mali Iđoš („Sl. list opštine Mali Iđoš“ broj 22/2020) 
Skupština opštine  Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 07.11.2021. godine donijela je 
 

R J E Š E NJ E 
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE 

MALI IĐOŠ 
 

Član 1. 
 

 Miloš Žmukić, diplomirani pravnik iz Feketića, razrješava se dužnosti zamjenika sekretara 
Skupštine opštine Mali Iđoš. 
  

Član 2. 
 

 Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine  Mali Iđoš“. 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ                                       Predsjednik Skupštine opštine 
Broj: 06-64-1/2021-02  Ištvan Šarkezi, s.r. 
Dana: 07.11.2021. godine  
M a l i  I đ o š 
  

____________________ . ____________________ 
 
385. 

 
Na osnovu člana 49. stav 2, člana 51. i člana 53. Zakona o zaposlenima u autonomnim 

pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 
113/2017 - dr.zakon), i člana 64. stav 1. tačka 13.  Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“, broj 7/2019), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana 
08.11.2021. godine, donosi 

 
 

R J E  Š  E  NJ  E 
O RAZRJEŠENJU  NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ  

 
I. 

Zoran Pustahija, diplomirani pravnik iz Bačke Topole, razrješava se funkcije načelnika 
Opštinske uprave opštine Mali Iđoš zbog podnete pismene ostavke. 

Zoran Pustahija razrješava se funkcije načelnika Opštinske uprave opštine Mali Iđoš danom 
08.11.2021. godine. 

 
II. 

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

Dana 05.11.2021. godine Zoran Pustahija , diplomirani pravnik iz Bačke Topole podneo je 
pismenu ostavku na funkciju načelnika Opštinske uprave opštine Mali Iđoš. Imenovani ostavku 
podnosi zbog imenovanja za javnog beležnika za teritoriju Opštine Mali Iđoš. 

Članom 51. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave predviđeni su uslovi za prestanak rada na položaju. Jedan od uslova prestanka rada na 
položaju je i podnošenje pismene ostavke. 

Na osnovu navedenog, doneto je rješenje kao u dispozitivu. 
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali se može  pokrenuti 
upravni spor. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r. 
Broj: 06-63-1/2021-01  
Dana: 08.11.2021. godine  
Mali Iđoš  

 
____________________ . ____________________ 

 
386. 
 

Na osnovu člana 56. stav 2 i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 
129/2007, 83/2014 – dr. zakon101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 56. stav 2 i 3. Zakona o  
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne sakouprave („Službeni glasnik 
Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon), člana 64. stav 1. 
tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Opštinsko vijeće 
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 08.11.2021. godine donosi  
 

R J E Š E NJ E 
O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI  NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE 

OPŠTINE MALI IĐOŠ 
 

 
I 

 Miloš Žmukić, diplomirani pravnik iz Feketića, postavlja se za vršioca dužnosti načelnika 
Opštinske uprave opštine Mali Iđoš. 
 

II 
Vršilac dužnosti Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš se postavlja najduže na 3 

mjeseca, odnosno do postavljenja načelnika opštinske uprave a od dana 08.11.2021. godine. 
 

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

Obrazloženje 
Članom 56. stav 2 i 3. Zakona o lokalnoj samouprave propisano je da načelnik opštinske 

uprave može imati zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da 
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obavlja svoju dužnost. Zamjenik načelnika opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim 
uslovima kao načelnik. 

Članom 56. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave propisano je da ukoliko nije postavljen načelnik uprave, kao ni njegov zamjenik, do 
postavljenja načelnika uprave, kao i kada načelnik uprave nije u mogućnosti da obavlja dužnost 
duže od 30 dana, Vijeće može postaviti vršioca dužnosti - službenika koji ispunjava utvrđene 
uslove za radno mjesto službenika na položaju, koji će obavljati poslove načelnika uprave, najduže 
na tri mjeseca, bez sprovođenja javnog konkursa. Ukoliko službenik na položaju nije postavljen, 
javni konkurs za popunjavanje položaja se oglašava u roku od 15 dana od postavljenja vršioca 
dužnosti. 

 

Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš         Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Broj: 06-63-2/2021-01                    Marko Lazić, s.r. 
Dana: 08.11.2021.godine  
Mali Iđoš     
 

____________________ . ____________________ 
 
387. 
 
 

Na osnovu člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik 
RS“ broj 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/200/ - dr. zakoni,  92/2011, 
99/2011 – dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – dr. zakon, 113/2017 – dr. zakon i 
113/2017 – dr. zakon), na osnovu člana 5. i člana 170.-172. Zakona o zaposlenima u autonomnim 
pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 
113/2017 – dr. zakon), na osnovu člana  4. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata 
imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl.glasnik RS“, br. 44/2008 – 
preč. tekst, 2/2012, 113/2017 – dr. zakon, 23/2018, 95/2018 – dr. zakon, 86/2019 –  dr. zakon i 
157/2020 – dr. zakon), i člana  12.  Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova 
organa  i radnih tijela Skupštine i drugih organa i platama i naknadama izabranih, imenovanih i 
postavljenih lica u organima Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 10/2017 i 
40/2021),  Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 08.11.2021. godine donosi 

 
R J E Š E NJ E 

 
Postavljenom licu Milošu Žmukiću, dipl. pravnik iz Feketića na funkciji vršioca dužnosti 

načelnika opštinske uprave određuje se koeficijent za isplatu plate u visini od 23,85 koja se 
uvećava od 30% po osnovu funkcije koje je predviđeno za postavljeno lice počev od 08.11.2021. 
godine.  

Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje broj: 06-50-3/2020-02 od 01.09.2021. 
godine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
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Na osnovu člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama određuje se 
visina koeficijenta. 

Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i 
zaposlenih u državnim organima se određuje visina koeficijenta za obračun i isplatu plata kao i 
osnov uvećanja. 

Odlukom o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tijela 
Skupštine i drugih organa i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u 
organima Opštine Mali Iđoš se utvrđuje koeficijent za obračun i isplatu plate u skladu sa Uredbom 
Vlade. 
 
POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja zaposleni može izjaviti žalbu 
Žalbenoj komisiji opštine Mali Iđoš u roku od 8 dana od dana prijema.  
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš         Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                        
Broj: 06-63-3/2021-01                    Marko Lazić, s.r. 
Dana: 08.11.2021.godine  
Mali Iđoš     

____________________ . ____________________ 
 
388. 
 
               Na osnovu člana 59. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list 
Opštine Mali Iđoš“ br. 22/2020), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 
08.11.2021. godine donosi 
 

RJEŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE PODATAKA O 
NEPOKRETNOSTIMA I PRAVIMA NA NJIMA 

 
Član 1. 

 
                Obrazuje se Komisija za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima (u 
daljem tekstu: Komisija), u opštini Mali Iđoš, za katastarsku opštinu Feketić. 
               Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjednik i članovi Komisije imaju 
svoje zamjenike. 
                U Komisiju se imenuju: 

 Milan Predojević - diplomirani pravnik, predsjednik 
 Radmila Zubović - diplomirani pravnik, zamjenik predsjednika 
 Milonja Božović - geodetski stručnjak, član 
 Lajoš Sarka - geodetski stručnjak, zamjenik člana 
 Ištvan Solga - član iz reda građana 
 Koriž Jožef - zamjenik člana iz reda građana 

 
Član 2. 

 
               Komisija je dužna da prije početka izlaganja, shodno članu 44. Pravilnika o katastarskom 
premjeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti (Službeni 
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glasnik RS broj 7/2019, 26/2020), izvrši kontrolu podataka unetih u listove nepokretnosti i utvrdi 
da li su u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru i Pravilnikom o katastarskom 
premjeru, obnovi katastra i geodetskim radovima u održavanju katastra nepokretnosti, pravilno 
formirani i popunjeni listovi nepokretnosti. 
               Komisija je dužna da u postupku izlaganja postupa u skladu sa odredbama Zakona o 
državnom premjeru i katastru i navedenog Pravilnika i utvrdi pravo svojine, druga stvarna prava i 
druge podatke koji se odnose na nepokretnosti.   
 

Član 3. 
 

               Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i zamjenici članova imaju pravo na naknadu 
za rad. Za obračun i isplatu naknade zadužuje se Odjeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku 
administraciju opštinske uprave opštine Mali Iđoš. 
 

Član 4. 
 

Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš    Predsjednik Opštinskog vijeća Opštinsko vijeće                                                       
Br.: 06-63-4/2021-01                                                               Marko Lazić, s.r. 
Dana: 08.11.2021. godine  
Mali Iđoš    
 

____________________ . ____________________ 
 
389. 

Na osnovu člana 59. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ br. 22/2020) Opštinsko vijeće dana 08.11.2021. godine donosi 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
Član 1.  

Daje se saglasnost da dana 12.11.2021. godine u PU Petar Pan održava se učenički raspust 
za djecu u poludnevnom i cjelodnevnom boravku. 

 
Član 2. 

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

Republika Srbija – AP Vojvodina 
Opština Mali Iđoš                                                            Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                                                      
Broj: 06-63-5/2021-01                                                                              Marko Lazić, s.r. 
Dana: 08.11.2021. godine 
Mali Iđoš 
 

____________________ . ____________________ 
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390. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
Opština Mali Iđoš 
Opštinska uprava 
Broj: 016-158/2021-03 
Dana: 08.11.2021. godine 
Mali Iđoš 
 
 
Na osnovu člana 29. Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“ broj 
93/2014, 22/2015 i 87/2018) i člana 24. Odluke o opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš („Službeni list 
opštine Mali Iđoš“ broj 5/2021) v.d. Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš donosi 
 

ODLUKA 
o prestanku vršenja ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa u opštinskoj upravi Opštine 

Mali Iđoš 
 

Član 1. 
 

Počev od 08.11.2021. godine opštinska uprava opštine Mali Iđoš prestaje sa vršenjem ovjeravanja 
potpisa, rukopisa i prepisa. 
 

Član 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“ i 
na oglasnoj tabli. 
 
 

Obrazloženje 
 

Članom 29. Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa propisano je da je javni 
bjeležnik nadležan i za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se 
primjenjuju prije stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih ovjerava sud, odnosno opštinska 
uprava. 

Osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povjereni posao zadržavaju nadležnost za 
ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine. 

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni 
bjeležnici potpise, rukopise i prepise će ovjeravati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne 
kancelarije osnovnih sudova, u skladu sa članom 13. st. 4. i 5. Zakona o sjedištima i područjima 
sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 101/13), odnosno opštinske uprave kao 
povjereni posao i posle 1. marta 2017. godine, a do imenovanja javnih bjeležnika. 

Posle stupanja na snagu ovog zakona, sudovi, odnosno opštinske uprave koje su zadržale 
nadležnost za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa, te poslove obavljaju shodnom primjenom 
odredaba ovog zakona i zakona kojim se uređuje javnobjeležnička djelatnost. 
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V.d. Načelnika opštinske uprave 

Opštine Mali Iđoš 

 

Miloš Žmukić, s.r. 

 
____________________ . ____________________ 
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