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391. 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 91/2019), 
члана 77. Правилника о ближем уређивању поступака набавки („Службени лист општине 
М.Иђош“ број 51/2020) члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 64. 
став 1. тачка 11. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 
7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 12.11.2021. г. 
доноси 
 

О Д Л У К А 
 о изменама и допунама Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину 

 
Члан 1. 

 
          Усваја се пета Измена и допуна Плана Јавних набавки за 2021. годину. 
           Измена и допуна Плана Јавних набавки за 2021. годину израђена је дана 12.11.2021. 
године под бројем 404-1-5/2021-1. 

 
Члан 2. 

 
           Усвојен План јавних набавки за 2021. годину објављује се на интернет страници 
општине Мали Иђош у року од пет дана од дана доношења. 
 

Члан 3. 
 

          Ова Одлука се објављује у Службеном листу општине Мали Иђош. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош                                                            Председник Општинског већа         
Општинско веће                                                                                            
Број: 06-65-1/2021-01                                                                        Марко Лазић, с.р.    
Дана: 12.11.2021. године                                                                     
Мали Иђош 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
392. 
 
 
 

На основу члана 4., 95. и 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2017 – др. закон), члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 95/2016), Општинско веће општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 16.11.2021. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Именује се конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање 
положаја  Начелникa Oпштинске управе, у звању службеник на положају у I групи. 
 (у даљем тексту: конкурсна комсија) у саставу: 

 
1. Ангела Ситаш, дипломирани правник - мастер, Руководилац Одељења за општу 

управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске послове, 
службеник стручан у области, за  коју се попуњава радно место, 

2. Милутин Звицер, дипломирани правник, службеник на пословима порески 
инспектор канцеларијске контроле,  

3. Богларка Халгато, дипломирани правник - мастер, службеник који обавља 
послове у области имовинско-правних послова.  
 

Конкурсна комисија има задатак да спроведе изборни поступак за попуњавање 
положаја из става 1. диспозитива овог решења, у складу са Уредбом о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
Зоран Пустахија, дипломирани правник из Бачке Тополе, постављен је за начелника 

Општинске управе општине Mали Иђош, решењем Општинског већа општине Мали Иђош 
број: 06-43-3/2019-01 од 06.09.2019. године на мандатни период од 5 година.  

Дана 05.11.2021. године, Зоран Пустахија поднео је писмену оставку на место 
начелника општинске управе општине Мали Иђош, а дана 08.11.2021. године је Решењем 
Општинског већа општине Мали Иђош број 06-63-1/2021-01 од 08.11.2021. године је 
разрешен са функције Начелника општинске управе Општине Мали Иђош. 

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган аутономне 
покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на 
положају. 

Чланом 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да jавни конкурс за попуњавање положаја оглашава покрајински 
орган надлежан за постављење на положај, односно Веће. Пре оглашавања јавног конкурса 
за попуњавање положаја надлежан покрајински орган, односно Веће образује конкурсну 
комисију.  

Чланом 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да најмање један члан комисије мора имати стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, један члан 
који је стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из 
области управљања људским ресурсима. 

На поступак спровођења јавног конкурса примењују се одредбе Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе.  

На основу наведеног одлучено је као у  диспозитиву решења. 
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Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош                                                            Председник Општинског већа         
Општинско веће                                                                                            
Број: 06-66-1/2021-01                                                                            Марко Лазић, с.р.    
Дана: 16.11.2021. године                                                                     
Мали Иђош 
 
 

____________________ . ____________________ 
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На основу  члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број  
129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.закон и 47/18) члана 95. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/2016,  
113/2017, 95/2018 и 113/17 – др. закон), члана 64. став 1. тачка 13. Статута општине Мали 
Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 7/2019) и члана 59. Пословника Општинског 
већа општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, број 22/2020) Општинско веће 
општине Мали Иђош на седници одржаној дана 16.11.2021. године доноси  
 
 

ОДЛУКУ 
О   РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ                           

ПОЛОЖАЈА 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 
 

1. Расписује се јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе 
општине Мали Иђош на мандатни период од пет година. 
 

2. Саставни део ове Одлуке је јавни конкурс за попуњавање положаја. 
 

3. Оглас објавити на интернет презентацији општине Мали Иђош www.maliidjos.rs а 
обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен 
оглас објавити у дневним новинама „Политика“ и у листу „Magyar szó“ на мађарском 
језику.  

 
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
Република Србија – АП Војводина 
Општина Мали Иђош                                   Председник Општинског већа         
Општинско веће                                                                                            
Број: 06-66-2/2021-01                                              Марко Лазић, с.р.   
Дана: 16.11.2021. године                                                                     
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
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394. 

На основу члана 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2017 – др. закон)  и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016), Општинско веће општине Мали Иђош, на седници 
одржаној дана 16.11.2021. године оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ 

ИЂОШ 
I Орган у коме се радно место попуњава:  
Општинска управа  општине Мали Иђош, у Малом Иђошу, Улица Главна бр. 32. 
 
II Радно место која се попуња.:  
Начелник Oпштинске управе општине Мали Иђош, у звању службеник на положају у I 
групи. 
    
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и 
надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и 
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу 
организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са 
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и 
Председника општине. Одговара Општинском већу и Председнику општине за благовремено 
и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  

познавање: 

- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2017, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др.закон  и 47/2018), 

- Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), 

- Уредбе о критеријумима за разврставање радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016 и 
113/2017 –др.закон) и 

- Уредбе о спровђењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број 95/2016) – усмена провера. 
 

III Место рада:  



Страна 6.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 50. 
Општинска управа, Општине Мали Иђош, Мали Иђош, Главна бр. 32. 
 
IV Адреса на коју се подносе пријаве:  
Општинско веће општине  Мали Иђош, у  Малом Иђошу,  Главна бр. 32., са назнаком „За 
конкурсну комисију: Јавни конкурс за попуњавање положаја“ препорученом пошиљком 
или непосредно, предајом на Писарници Општинске управе општине Мали Иђош. На 
коверти написати: „НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Чила Берток, телефон:  024/4730-010. 
 
VI Услови за рад на радном месту: 
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није 
правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.  
 
VII  Рок за подношење пријава:  
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана  оглашавања обавештења о јавном конкурсу у 
дневним новинама „Политика“ Београд, и у међуопштинским новинама „Magyar Szó“. 
 
Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Политика“ дана 
19.11.2021. године и у дневном листу „Magyar szó“ дана 19.11.2021. године. 
 
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;  
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;  
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 

решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); 

- оригинал или  оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту 
(лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном 
правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима);  

- доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, 
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде 
дужности из радног односа (оверена изјава подносиоца пријаве) 

- уверење МУП-полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци  - издато након 19.11.2021. године 
 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.  

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених,  

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
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службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да 
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Наведене изјаве могуће је преузети на интернет презентацији општине Мали Иђош која 
се налазе у прилогу јавног конкурса. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. 

IX Трајање радног односа:За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено 
време на период од 5 година. 

 
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:  
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту 
обавиће се провера знања, стручних оспособљености и вештина које се вреднују у изборном 
поступку. О тачном времену и месту провере знања, стручне оспособљености и вештина, 
кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим 
пријавама. 
 
 

НАПОМЕНЕ: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.  

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа 
општине Мали Иђош. 

Термини који су у овом јавном огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају 
природни мушки и женски род на које се односе. 

Овај оглас објављуље се на интернет презентацији општине Мали Иђош www.maliidjos.rs а 
обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас 
објављуљу се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике 
Србије „Политика“ Београд и у  листу „Magyar szó“ на мађарском језику.  
 
 
Датум оглашавања:19.11.2021. године 
Датум истека рока за пријављивање: 06.12.2021. године 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-66-3/2021-01 
Дана: 16.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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391. 
 
             A közbeszerzésről szóló törvény 88. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 91/2019 sz.), a 
közbeszerzési eljárás részletesebb szabályozásáról szóló szabályzat 77. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 51/2020 szám), a helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza 1. 
bekezdése 5. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egy. 
törvény és 47/2018 sz.) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 11. pontja 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 
2021. november 12-én megtartott ülésén meghozza a  
 

HATÁROZATOT 
a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról szóló határozat módosításáról 

 
                                                   1.szakasz 

Elfogadjuk a 2021. évi közbeszerzési terv ötödik módosítását. 
A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása 2021. november 12-én készült el, 404-1-5/2021-1 szám 
alatt. 
 

2.szakasz 
Аz elfogadott 2021. évi közbeszerzési terv megjelenik Kishegyes község honlapján, a meghozatala 
napjától számított öt napon belül. 
  

3. szakasz 
 
A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság – Vajdaság AT 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Sz.: 06-65-1/2021-01                                                                                           Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2021.11.12-én                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

392. 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 4., 95. 
és 96. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 sz. – egy. 
törvény), az autonóm tartormányokban és helyi önkormányzati egységekben lévő munkahelyek 
betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 15. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 95/2016 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. november 
16-án megtartott ülésén meghozza a következő 
 

VÉGZÉST 
 

Kinevezzük a Községi közigazgatás vezetője-tisztség, fokozat: tisztségben lévő 
tisztviselő, I. csoport, betöltésére irányuló nyilvános pályázatot lefolytató pályázati bizottságot (a 
továbbiakban: pályázati bizottság), a következő összetételben: 
 



50.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2021.év 5.oldal 

 

1. Szitás Angéla, okleveles jogász-master, az Általános közigazgatási, közös ügyletekkel 
foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a képviselő-testület ügyleteivel foglalkozó 
osztály vezetője, tisztviselő, szakember a betöltendő munkahely terén, 

2. Milutin Zvicer, okleveles jogász, tisztviselő, hivatali ellenőrzés adófelügyelője,  

3. Hallgató Boglárka, okleveles jogász – master, vagyonjogi ügyletekkel foglalkozó 
tisztviselő. 

 A pályázati bizottság feladata a jelen végzés rendelkező részének 1. bekezdésében említett 
tisztség betöltésére irényuló választási eljárás lefolytatása, az autonóm tartormányokban és helyi 
önkormányzati egységekben lévő munkahelyek betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendelettel összhangban. 
 

Indoklás 
Zoran Pustahija topolyai okleveles jogászt Kishegyes község Községi tanácsa 2019.09.06-i, 

06-43-3/2019-01 sz. végzésével helyezték tisztségbe, mint Kishegyes község Községi 
közigazgatásának vezetőjét, 5 éves megbízatási időszakra. 

Zoran Pustahija 2021.11.05-én beadta írásbeli lemondását Kishegyes község Községi 
közigazgatásának vezetői tisztségéről, 2021.11.08-án pedig Kishegyes község Községi tanácsa 
2021.11.08-i, 06-63-1/2021-01 sz. végzésével felmentett Kishegyes község Községi 
közigazgatásának vezetői tisztsége alól. 

Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 
4. szakasza előírja, miszerint az autonóm tartományokban és helyi önkormányzati egységegben 
dolgozó tisztségben lévő tisztviselőkre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a munkaadó 
nevében, a tisztségben lévő tisztviselő tisztségbe helyezésével megbízott autonóm tartományi, 
illetve helyi önkormányzati szerv végzi. 

Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 
95. szakasza előírja, miszerint a tisztség betöltésére irányuló nyilvános pályázatot tisztsgébe 
helyezéssel illetékes tartományi szerv, illetve a tanács teszi közzé. A tisztség betöltésére irányuló 
nyilvános pályázat közzététele előtt, az illetékes tartományi szerv, illetve tanács, pályázati 
bizottságot alakít. 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 96. 
szakasza előírja, miszerint a bizottság legalább egy tagjának felsőfokú végzettséggel kell 
rendelkeznie, általános akadémiai tanulmányokon, legkevesebb 240 ECTS ponttal, mester 
fokozatú akadémiai tanulmányokon, mester fokozatú szaktanulmányokon, akadémiai 
szaktanulmányokon, szakmai szaktanulmányokon, illetve legkevesebb négy éven át tartó általános 
vagy egyetemi szaktanulmánykon, egy tag, aki szakértő a betöltendő tisztség területén és egy, 
emberi erőforrásokka foglalkozó tisztviselő. 
 A nyilvános pályázat lefolytatásának eljárására az autonóm tartormányokban és helyi 
önkormányzati egységekben lévő munkahelyek betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 A fent említettek alapján döntöttünk a végzés rendelkező része szerint. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-66-1/2021-01 
Kelt: 2021.11.16-án 



6.oldal                2021.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   50. szám 

 

Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

393. 
 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/07, 83/14-egy. törvény, 101/16-egy. törvény és 47/18 sz.), az autonóm tartományok 
és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 95. szakasza 1. bekezdése  (SZK 
Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 sz. – egy. törvény), Kishegyes 
község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 13. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
7/2019 sz.) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.)alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. november 16-án 
megtartott ülésén meghozza a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁNAK VEZETŐJE-TISZTSÉG 

BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL 
 

 
1. Kiírjuk Kishegyes község Községi közigazgatásának vezetője-tisztség betöltésére irányuló 

nyilvános pályázatot, amely öt évre szól. 
 

2. A tisztség betöltésére irányuló nyilvános pályázat a jelen határozat szerves részét képezi.  
 

3. A jelen pályázat megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, a nyilvános 
pályázatról szóló értesítés, valamint azon honlapról, amelyen a hirdetés megjelenik, a 
Politika és Magyar Szó napilapban lesz közzétéve. 

 
4. A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-66-2/2021-01 
Kelt: 2021.11.16-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 

394. 
 
 

Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 
4. és 95. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 sz. – egy. 
törvény) és az autonóm tartormányokban és helyi önkormányzati egységekben lévő munkahelyek 
betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 12. szakasza (SZK 
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Hivatalos Közlönye, 95/2016 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. november 
16-án megtartott ülésén közzéteszi a következő 

 
 NYILVÁNOS  PÁLYÁZATOT 

TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁBAN 
 

I. Betöltendő munkahely szerve: 
Kishegyes község Községi közigazgatása, Kishegyes, Fő u. 32. 
 
II. Betöltendő munkahely: 

 Kishegyes község Községi közigazgatásának vezetője, fokozat: tisztségben lévő tisztségviselő. 
I. csoport. 
Munkaköri leírás: Irányítja és koordinálja a Községi közigazgatás munkáját; megtervezi, irányítja 
és felügyeli a Községi közigazgatás munkáját; összehangolja a Községi közigazgatás szervezeti 
egységeinek munkáját és biztosítja annak működését, mint egységes szerv; megvalósítja a Községi 
közigazgatás szervezeti egységeinek együttműködését; egyéb feladatokat is ellát, a törvénnyel, a 
községi statútummal, a képviselő-testület, községi tanács és polgármester határozataival 
összhangban. Hatásköréhez tartozó ügyletei és feladatai időben történő és minőséges elvégzéséért 
a községi tanácsnak és a polgármesternek felel. 
Feltételek: felsőfokú végzettséggel rendelkezik jogtudomány terén, általános akadémiai 
tanulmányokon, legkevesebb 240 ECTS ponttal, mester fokozatú akadémiai tanulmányokon, 
mester fokozatú szaktanulmányokon, akadémiai szaktanulmányokon, szakmai 
szaktanulmányokon, illetve legkevesebb négy éven át tartó általános vagy egyetemi 
szaktanulmánykon, államvizsgával és legalább öt év munkatapasztalattal, valamint számítógépes 
ismeretekkel rendelkezik (MS Office csomag és internet). 
A kiválasztási eljárás során a következők ismeretét mérik fel: 

- Helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2017, 83/2014 – egy. 
törvény, 101/2016 – egy. törvény és 47/2018 sz.), 

- Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 
(SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 sz. – egy. törvény), 

- Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzati egységekben alkalmazott 
tisztségviselők munkahelyének besorolására irányuló kritériumokról szóló rendelet (SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2016 és 113/2017 – egy. törvény és 

- Az autonóm tartormányokban és helyi önkormányzati egységekben lévő munkahelyek 
betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet (SZK 
Hivatalos Közlönye, 95/2016 sz.) -  szóbeli felmérés 

 
III. Munkahely: 

 
Kishegyes község Községi közigazgatása, Kishegyes, Fő u. 32. 

 
IV. Cím, ahová a jelentkezéseket kell kézbesíteni: 
1. Kishegyes község Községi tanácsa. Kishegyes, Fő u. 32., a következő megjelöléssel: 

Pályázati bizottság részére: Tisztség betöltésére irányuló nyilvános pályázat, vagy 
közvetlenül is átadható a Községi közigazgatás iktatójában. A borítékra rá kell írni: NEM 
FELBONTANDÓ. 
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V. A nyilvános pályázattal kapcsolatos értesítésekkel megbízott személy: Bertók Csilla, 

telefon: 024/4730-010. 
 

VI. Munkahelyi feltételek: 
SZK állampolgárság; a pályázaton részt vevő nagykorú; a pályázaton részt vevőnek előzőleg 
nem szűnt meg a munkaviszonya állami szervnél, autonóm tartományi szervnél vagy helyi 
önkormányzati egységben munkaviszonyból eredő kötelesség súlyos megsértése miatt, 
jogerősen nem ítélték börtönbüntetésre legalább hat hónapra. 
 
VII. A nyilvános pályázatra való jelentkezés határideje:  
a nyilvános pályázatról szóló értesítés Politika és Magyar Szó napilapban való közzétételétől 
számított 15 nap.  
 
A nyilvános pályázatról szóló értesítés Politika és Magyar Szó napilapban való közzététele 
2021. november 19. 
 
VIII. A pályázati jelentkezés mellé a következőket kell csatolni: 
- aláírt, önéletrajzzal ellátott jelentkezés, az eddigi munkatapasztalat megjelölésével;  
- nyilatkozat, miszerint a fél egyedül szerzi be azon tényállásról szóló adatokat, melyekről 

hivatalos nyilvántartást vezetnek, illetve, hogy a szerv teszi azt meg helyette; 
- állampolgársági kivonat eredeti példánya vagy fénymásolat;  
- anyakönyvi kivonat eredeti példánya vagy fénymásolat;  
- szakképesítést igazoló oklevél hitelesített fénymásolata;  
- szakmai munkatapasztalatot igazoló bizonylat eredeti példánya vagy hitelesített 

fénymásolata (bizonylatok, végzések és egyéb okirat, amely igazolja, milyen munkahelyen, 
milyen szakképesítéssel és mely időszakban szerezte a munkatapasztalatot);  

- államvizsgáról szóló bizonylat eredeti példánya vagy hitelesített fénymásolata (az 
igazságügyi vizsgával rendelkezők azt abizonylatot nyújtják be); 

- bizonylat, miszerint a pályázaton részt vevőnek előzőleg nem szűnt meg a munkaviszonya 
állami szervnél, autonóm tartományi szervnél vagy helyi önkormányzati egységben 
munkaviszonyból eredő kötelesség súlyos megsértése miatt (jelentkező hitelesített 
nyilatkozata) 

- BM-rendőrhivatal által kiadott bizonylat, miszerint jogerősen nem ítélték feltételes 
börtönbüntetésre, legalább hat hónapra – 2021. november 19. után kiadott. 
 

A bizonylatokat vagy eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat 
formájában kell átadni. 
 
Tényállásról szóló dokumentunok, melyekről hivatalos nyilvántartást vezetnek: 
állampolgársági bizonylat és születési anyakönyvi kivonat. 
 
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 9. és 103. szakaszának rendelete (SZK 
Hivatalos Közlönye, 18/2016 és 95/2018 sz.-hiteles értelmezés) többek között azt is előírja, 
hogy a szerv betekintést nyerhet, beszerezheti és feldolgozhatja azon tényállásról szóló 
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személyes adatokat, amelyekről hivatalos nyilvántartást vezetnek, kivéve, ha a fél kifejezetten 
kijelenti, hogy azon adatokat egyedül szerzi be.  
A jelöltnek ki kell töltenie egy űrlapot, amellyel a két lehetőség egyikéről dönt – a szerv 
szerezze be az adatokat, vagy azt a jelölt egyedül teszi meg. Az említett nyilatkozatok 
letölthetők Kishegyes község honlapjáról. 
A kitöltött űrlapot is csatolni kell az előzőekben említett bizonyítékok mellé, hogy a szerv tudja 
folytatni az eljárást. 

 
IX. Munkaviszony időtartama: Az említett munkahelyre a munkaviszony meghatározott 

időre, 5 évre szól.  
 
X. Kiválasztási eljárás helye, napja, ideje: 
Azon jelentkezők számára, akik időben beküldték a jelentkezést, és az engedélyezett, érthető és 
teljes, és akik mellékeltek minden szükséges bizonylatot, valamint akik eleget tesznek a 
közzétett munkahely feltételeinek, tudásfelmérésre kerül sor a községházán, amelyről a jelöltek 
értesítést kapnak a jelentkezésben megadott telefonon. 
 
MEGJEGYZÉS: 
A határidőn érkezett, nem engedélyezett, érthetetlen vagy hiányos jelentkezéseket, valamint 
amelyekhez nem csatolták a szükséges bizonylatok eredeti vagy hitelesített fénymásolatát, a 
pályázati bizottság záradékkal elveti. 
 
A nyilvános pályázatot Kishegyes község Községi tanácsa által kinevezett pályázati bizottság 
folytatja le.  
 
A férfi nemben kifejezett kifejezések mindkét nemre vonatkoznak. 

 
A jelen pályázat megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, a nyilvános 
pályázatról szóló értesítés, valamint azon honlapról, amelyen a hirdetés megjelenik, a Politika 
és Magyar Szó napilapban lesz közzétéve. 
 
Közzététel dátuma: 2021. november 19. 
 
Jelentkezési határidő: 2021. december 6. 
 

Szerb Köztársaság 
Kishegyes község Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács KT elnöke 
Szám: 06-66-3/2021-01 
Kelt: 2021.11.16-án 
Kishegyes 

 
____________________ . ____________________ 
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391. 
 

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ 91/2019), člana 
77. Pravilnika o bližem uređivanju postupaka nabavki („Službeni list opštine M.Iđoš“ broj 
51/2020) člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 
129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 64. stav 1. tačka 11. 
Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Opštinsko vijeće opštine 
Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 12.11.2021. g. donosi 
 

O D L U K A 
 o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu 

 
Član 1. 

 
          Usvaja se peta Izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki za 2021. godinu. 
           Izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki za 2021. godinu izrađena je dana 12.11.2021. 
godine pod brojem 404-1-5/2021-1. 

 
Član 2. 

 
           Usvojen Plan javnih nabavki za 2021. godinu objavljuje se na internet stranici opštine Mali 
Iđoš u roku od pet dana od dana donošenja. 
 

Član 3. 
 

          Ova Odluka se objavljuje u Službenom listu opštine Mali Iđoš. 
 
 
Republika Srbija – AP Vojvodina 
Opština Mali Iđoš                                                            Predsjednik Opštinskog vijeća         
Opštinsko vijeće                                                                                            
Broj: 06-65-1/2021-01                                                                        Marko Lazić, s.r.    
Dana: 12.11.2021. godine                                                                     
Mali Iđoš 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
392. 
 
 
 

Na osnovu člana 4., 95. i 96. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i 
jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 
– dr. zakon), člana 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih 
mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 
95/2016), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 16.11.2021. godine donosi 
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R J E Š E NJ E 
 

 Imenuje se konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje položaja  
Načelnika Opštinske uprave, u zvanju službenik na položaju u I grupi. 
 (u daljem tekstu: konkursna komsija) u sastavu: 

 
1. Angela Sitaš, diplomirani pravnik - master, Rukovodilac Odjeljenja za opštu upravu, 

zajedničke poslove, društvene djelatnosti i skupštinske poslove, službenik stručan u 
oblasti, za  koju se popunjava radno mjesto, 

2. Milutin Zvicer, diplomirani pravnik, službenik na poslovima poreski inspektor 
kancelarijske kontrole,  

3. Boglarka Halgato, diplomirani pravnik - master, službenik koji obavlja poslove u 
oblasti imovinsko-pravnih poslova.  
 

Konkursna komisija ima zadatak da sprovede izborni postupak za popunjavanje položaja iz 
stava 1. dispozitiva ovog rješenja, u skladu sa Uredbom o sprovođenju internog i javnog konkursa 
za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.  

 

O b r a z l o ž e nj e 
Zoran Pustahija, diplomirani pravnik iz Bačke Topole, postavljen je za načelnika Opštinske 

uprave opštine Mali Iđoš, rješenjem Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš broj: 06-43-3/2019-01 od 
06.09.2019. godine na mandatni period od 5 godina.  

Dana 05.11.2021. godine, Zoran Pustahija podneo je pismenu ostavku na mjesto načelnika 
opštinske uprave opštine Mali Iđoš, a dana 08.11.2021. godine je Rješenjem Opštinskog vijeća 
opštine Mali Iđoš broj 06-63-1/2021-01 od 08.11.2021. godine je razrješen sa funkcije Načelnika 
opštinske uprave Opštine Mali Iđoš. 

Članom 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave propisano je da za službenike na položaju u autonomnim pokrajinama i jedinicama 
lokalne samouprave, prava i dužnosti u ime poslodavca vrši organ autonomne pokrajine, odnosno 
jedinice lokalne samouprave nadležan za postavljenje službenika na položaju. 

Članom 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave propisano je da javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava pokrajinski organ 
nadležan za postavljenje na položaj, odnosno Vijeće. Prije oglašavanja javnog konkursa za 
popunjavanje položaja nadležan pokrajinski organ, odnosno Vijeće obrazuje konkursnu komisiju. 

Članom 96. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave propisano je da najmanje jedan član komisije mora imati stečeno visoko obrazovanje 
na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim 
studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim 
strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili 
specijalističkim studijama na fakultetu, jedan član koji je stručan u oblasti za koju se popunjava 
položaj i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. 

Na postupak sprovođenja javnog konkursa primjenjuju se odredbe Uredbe o sprovođenju 
internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama 
lokalne samouprave.  

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u  dispozitivu rješenja. 
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Republika Srbija – AP Vojvodina 
Opština Mali Iđoš                                                            Predsjednik Opštinskog vijeća         
Opštinsko vijeće                                                                                            
Broj: 06-66-1/2021-01                                                                            Marko Lazić, s.r.    
Dana: 16.11.2021. godine                                                                     
Mali Iđoš 
 
 

____________________ . ____________________ 
 

 
393. 
 
 

Na osnovu  člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj  129/07 , 
83/14-dr Zakon , 101/16- dr.zakon i 47/18) člana 95. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim 
pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, broj 21/2016,  113/2017, 95/2018 
i 113/17 – dr. zakon), člana 64. stav 1. tačka 13. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali 
Iđoš“, broj 7/2019) i člana 59. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine 
Mali Iđoš“, broj 22/2020) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 
16.11.2021. godine donosi  
 
 

ODLUKU 
O   RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE                           

POLOŽAJA 
NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ 

 
 
 

1. Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine 
Mali Iđoš na mandatni period od pet godina. 
 

2. Sastavni dio ove Odluke je javni konkurs za popunjavanje položaja. 
 

3. Oglas objaviti na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs a obavještenje o 
javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas objaviti u 
dnevnim novinama „Politika“ i u listu „Magyar szó“ na mađarskom jeziku.  

 
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Republika Srbija – AP Vojvodina 
Opština Mali Iđoš                                   Predsjednik Opštinskog vijeća         
Opštinsko vijeće                                                                                            
Broj: 06-66-2/2021-01                                              Marko Lazić, s.r.   
Dana: 16.11.2021. godine                                                                     
Mali Iđoš 
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____________________ . ____________________ 
 

 
394. 

Na osnovu člana 4. i 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama 
lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. 
zakon)  i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih 
mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 
95/2016), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, na sjednici održanoj dana 16.11.2021. godine 
oglašava 

 

JAVNI KONKURS 
ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI IĐOŠ 

 
I Organ u kome se radno mjesto popunjava:  
Opštinska uprava  opštine Mali Iđoš, u Malom Iđošu, Ulica Glavna br. 32. 
 
II Radno mjesto koja se popunja.:  
Načelnik Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, u zvanju službenik na položaju u I grupi. 
    
Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Opštinske uprave; planira, usmjerava i nadzire rad 
Opštinske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Opštinske uprave i obezbjeđuje njeno 
funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru 
Opštinske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama 
Skupštine opštine, Opštinskog vijeća i Predsjednika opštine. Odgovara Opštinskom vijeću i 
Predsjedniku opštine za blagovremeno i kvalitetno obavljanje svih poslova i zadataka iz delokruga 
svog rada. 
 
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim 
studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim 
studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno 
na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na 
fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje 
rada na računaru (MS Office paket i internet). 
Stručne osposobljenosti, znanje i vještine koje se provjeravaju u izbornom postupku:  

poznavanje: 

- Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2017, 83/2014 – dr. zakon, 
101/2016 – dr.zakon  i 47/2018), 

- Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 
(„Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon), 

- Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mjesta službenika u autonomnim pokrajinama 
i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 88/2016 i 113/2017 –dr.zakon) i 

- Uredbe o sprovđenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim 
pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016) – 
usmjena provjera. 
 

III Mjesto rada:  
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Opštinska uprava, Opštine Mali Iđoš, Mali Iđoš, Glavna br. 32. 
 
IV Adresa na koju se podnose prijave:  
Opštinsko vijeće opštine  Mali Iđoš, u  Malom Iđošu,  Glavna br. 32., sa naznakom „Za 
konkursnu komisiju: Javni konkurs za popunjavanje položaja“ preporučenom pošiljkom ili 
neposredno, predajom na Pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Iđoš. Na koverti napisati: „NE 
OTVARATI“. 
 
V Lice zaduženo za davanje obavještenja o konkursu: Čila Bertok, telefon:  024/4730-010. 
 
VI Uslovi za rad na radnom mjestu: 
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije 
nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne 
samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na 
kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci.  
 
VII  Rok za podnošenje prijava:  
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  oglašavanja obavještenja o javnom konkursu u 
dnevnim novinama „Politika“ Beograd, i u međuopštinskim novinama „Magyar Szó“. 
 
Obavještenje o oglasu o javnom konkursu objavljeno je u dnevnim novinama „Politika“ dana 
19.11.2021. godine i u dnevnom listu „Magyar szó“ dana 19.11.2021. godine. 
 
VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: 

- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;  
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima 

se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umjesto nje;  
- original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu;  
- original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; 
- ovjerena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;  
- original ili ovjerena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rješenja i drugi 

akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je 
stečeno radno iskustvo); 

- original ili  ovjerena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa 
položenim pravosudnim ispitom dostavljaju uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu 
umjesto uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima);  

- dokaz da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu 
autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog 
odnosa (ovjerena izjava podnosioca prijave) 

- uvjerenje MUP-policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu 
zatvora od najmanje šest mjeseci  - izdato nakon 19.11.2021. godine 

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kod javnog beležnika.  

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uvjerenje o državljanstvu, 
izvod iz matične knjige rođenih,  

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 
18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši 
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uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim 
ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. 
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da 
organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. 
Navedene izjave moguće je preuzeti na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš koja se nalaze u 
prilogu javnog konkursa. 

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da 
postupa. 

IX Trajanje radnog odnosa:Za navedeno radno mjesto, radni odnos se zasniva na određeno 
vreme na period od 5 godina. 

 
X Mjesto, dan i vrijeme kada će se sprovesti izborni postupak:  
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi 
svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mjestu obaviće se 
provjera znanja, stručnih osposobljenosti i veština koje se vrednuju u izbornom postupku. O 
tačnom vremenu i mjestu provjere znanja, stručne osposobljenosti i veština, kandidati će biti 
obavješteni na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama. 
 

NAPOMENE: 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi 
svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne 
komisije.  

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Opštinskog vijeća opštine Mali 
Iđoš. 

Termini koji su u ovom javnom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju 
prirodni muški i ženski rod na koje se odnose. 

Ovaj oglas objavljulje se na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs a 
obavještenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas 
objavljulju se u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije 
„Politika“ Beograd i u  listu „Magyar szó“ na mađarskom jeziku.  
 
 
Datum oglašavanja:19.11.2021. godine 
Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.12.2021. godine 
 

Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-66-3/2021-01 
Dana: 16.11.2021. godine  
Mali Iđoš   
 

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

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

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:      Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    községi közigazgatás vezetője 
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:   načelnik Opštinske uprave 
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_______________________________________________________________________________  


