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На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник 
РС“, број 36/2006) и члана 64. Статута општине Мали Иђош (''Службени лист општине Мали 
Иђош, број 07/2019) на седници Општинског већа општине Мали Иђош одржаној дана 
25.11.2021. године донет је 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава ради 
суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама које делују на територији 
Општине Мали Иђош (у даљем тексту: Општина). 

Члан 2. 

Висина средстава за суфинансирање цркава и верских заједница утврђује се сваке године 
одлуком о буџету Општине. 

Средства утврђена буџетом Општине распоређују се у оквиру функције - расходи верских 
заједница. 

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог Правилника додељују се на основу јавног конкурса. 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања 
пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти: 

- СРПКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА на територији Општине Мали Иђош 

- РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА на територији Општине Мали Иђош 

- РЕФОРМАТОРСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА на територији Општине Мали Иђош 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

Члан 5. 

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница 
из буџета Општине су: 
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- број верника према последњем попису становништва на територији Општине, 

- број објеката цркве односно верске заједнице, 

- да ли је верски објекат под заштитом као културно добро, 

- стање у ком се налази објекат, 

- суфинансирање пројекта из других извора, 

- степен задовољавања јавног интереса, 

- унапређење стања у области у којој се пројекат реализује. 

Члан 6. 

Средства предвиђена у буџету Општине за доделу средстава ради суфинансирања пројеката 
цркава и верских заједница предвиђена су за: 

- Инвестиционе радове на црквеним објектима, 
- Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена и текуће 

одржавање, а посебно црквених објеката који су споменици културе, 
- Обнову и текуће одржавање парохијских домова и верских објеката-споменика, 
- Уређење и ревитализацију простора верских гробаља, 
- Обнову икона, верских и сакралних предмета, 
- Подршка организовању верских манифестација од значаја за општину Мали Иђош, 
- Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на 

образовном, културном и социјално-хуманитарном плану. 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 7. 

Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских 
заједница расписује Општинско веће општине Мали Иђош (у даљем тексту: Општинско 
веће) једном годишње. 

Конкурс се расписује за буџетску годину. 

Члан 8. 

Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама 
(у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има три члана. 

Чланове Комисије именује Општинско веће на мандатни период од четири године. 

Комисија има следеће надлежности: 

- разматра пријаве на конкурс; 
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- врши избор пројеката који се предлажу за суфинансирање; 

- предлаже Општинском већу доношење решења о расподели средстава. 

Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска 
управа општине Мали Иђош. 

Члан 9. 

Текст конкурса садржи: 

- предмет јавног конкурса; 

- потребну документацију која се подноси уз пријаву; 

- рок за подношење пријаве; 

- адресу на коју се доставља пријава; 

- друге елементе конкурса. 

Конкурс се објављује у "Службеном листу Општине Мали Иђош" и на званичној интернет 
страници Општине. 

Члан 10. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу "Пријава на Конкурс за доделу 
средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница" (Образац број 1.) који 
је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно приложити: 

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован; 

- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), 
сачињен од стране подносиоца пријаве и 

- детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава. 

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у Општински услужни центар Општине 
или поштом. 

Члан 11. 

Комисија је дужна да у року од 10 дана од дана закључења конкурса размотри све приспеле 
пријаве. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање. 

На основу предлога Комисије Општинско веће доноси решење о расподели средстава. 

Решење Општинског већа је коначно. 
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Решење се се објављује у "Службеном листу Општине Мали Иђош" и на званичној интернет 
страници Општине. 

Члан 12. 

Након коначности решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима пријаве 
закључују се уговори о суфинансирању пројекта. 

Уговор у име Општине потписује Председник Општинског већа. 

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, 
начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавезу подношења 
извештаја као и друга права и обавезе уговорних страна. 

Црква, односно верска заједница којој су пренета средства дужна је да наменски користи 
средства добијена из буџета Општине, а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих 
средстава мора вршити у складу са прописима којим се уређују јавне набавке. 

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање 
средстава у наредној години. 

Члан 13. 

Корисници средстава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта за која су 
додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о 
реализацији пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава 
Општинском већу. 

Извештај о реализацији пројекта подноси се Општинском већу на обрасцу "Извештај о 
реализацији пројекта цркава и верских заједница" (Образац број 2.) који је у прилогу овог 
правилника и чини његов саставни део. 

Извештаји се подносе у штампаном облику предајом у Општински услужни центар Општине 
или поштом. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обљављивања у "Службеном листу 
Општине Мали Иђош". 

 Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-1/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 
104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017 и 16/2018), Закључка Општинског 
већа бр: 06-31-15/2021-01 од 22.10.2021.г, Општинско веће дана 25.11.2021. г доноси 
 

ОДЛУКУ  
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали 

Иђош прикупљањем писмених понуда 
 
и расписује 

 
ОГЛАС 

 за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем 
писмених понуда 

 
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Мали Иђош: 
1. Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 4486 м2, на катастарској парцели 1497 
к.о. Ловћенац, ул. Ђуро Стругар, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, са правом 
коришћења Месна заједница Ловћенац, уписана у лист непокретности 2874, њива 1. Класе 
површине 3609 м2 и купалиште површине 877 м2. 
- Почетна цена: 7.000,00 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
- Депозит: 20 % од почетне цене вредности непокретности у јавној својини, у динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, који се 
уплаћује на уплатни рачун  општине Мали Иђош, примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општина 840-811151843-89, број модела 97, позив на број 23-219. 
 
Почетна цена по којој се непокретност отуђује одређена је у еврима, с тим што се исплата врши у 
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  
 
Почетна цена утврђена је на основу процене ПРОЦЕНА ПЛУС доо за судско вештачење и 
инжењеринг, Суботица, израђене од стране судског вештака за грађевинарство из Суботице 
дипл.инг. Миомира Паовице.  
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка 
прикупљања писмених понуда. 
Купцу ће се дати дозвола уписа (clausula intabulandi) ради уписа права својине код надлежне 
службе за катастар непокретности тек по исплати у потпуности купопродајне цене. 
Непокретност се отуђује у виђеном стању, баз права купца на накнадну рекламацију. 
 
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем прикупљања писмених понуда. 
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се разматрати. 
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су поднела благовремене и потпуне 
пријаве. 
Пријава за сваку парцелу појединачно, мора бити читко попуњена. 
За учешће у поступку отуђења се утврђује депозит у износу од 20 % од почетне цене 
вредности непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем 
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
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Понуда мора да садржи: 

1. За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања, фотокопију личне карте, а ако је 
лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа. 

2. За правна лица: назив, седиште и број телефона и мора да је потпише овлашћено лице. Уз 
понуду, правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката са 
подацима за то правно лице, које није старије од 30 дана. 

3. Понуђени износ мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из јавног 
огласа. 

Уз понуду се доставља: 
1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини од 20% од утврђене почетне цене,  
2. Уколико подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора оверити јавни 

бележник. 
3. Фотокопија личне карте за физичка лица 
4. Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се 

може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач. 
Све потребне информације као и увид у документацију у вези са горе наведеним непокретностима, 
могу се добити у општинској управи Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош, канцеларија бр.21, контакт 
телефон 024/4730-010, локал 120. 
Пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, са потребном документацијом 
назначеном у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Мали Иђош, 
Главна бр. 32, са назнаком:“ Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности 
у јавној својини општине Мали Иђош“, непосредно преко писарнице или поштом, и видном 
напоменом“ НЕ ОТВАРАТИ“. 
Рок за подношење пријаве са документацијом је 30 дана од дана оглашавања с тим што ће се рок за 
подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мали Иђош“, односно до. 28.12.2021. г. у 12,00 часова. 
Благовременом ће се сматрати свака пријава која стигне у општинску управу Мали Иђош до 
неведеног рока. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног 
надметања. 
Трошкови потврде уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу 
произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца. 
 
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ  
ПОНУЂАЧА 
Отварање приспелих понуда, обавиће се дана 29.12.2021. г у 10:00 часова у Малој сали 
зграде општинске управе општине Мали Иђош, сала број 3, уз присуствовање пријављених 
на Оглас. 
Поступак прикупљања писмених понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела 
бар једна уредна и благовремена понуда. 
Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка 
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. 
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 30 дана од дана достављања 
Одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити 
исплаћена пре закључења уговора. 
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну 
цену. 
Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не уплати купопродајну 
цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од понуде и губи право на повраћај 
депозита. 
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Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
Учесник поступка прикупљања писмених понуда који није изабран за најповољнијег 
понуђача има право на повраћај депозита у року од 5( пет) радних дана од дана отварања 
писмених понуда.  
Овај Оглас објавити у дневном листу „Дневник”, на огласној табли Општинске управе општине Мали 
Иђош, на интернет страни Општине Мали Иђош и у Службеном листу општине Мали Иђош, с тим 
што ће се рок за подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Мали Иђош“. 
 
 Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-2/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
397. 
 
            
На основу члана 6. ст.5-7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-УС, 47/2013, 68/2014, 95/2018, 99/2018 и 99/2018), члана 15. става 1. тачке 15. и 
члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали 
Иђош», број 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош дана 25.11. 2021.године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине 
Мали Иђош. 
 

Члан 2. 
 На територији општине Мали Иђош одређено је 3 (три) зонe за утврђивање пореза на 
имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Мали Иђош, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва  зона, друга зона и трећа зона, с тим да је  
прва зона утврђена за најопремљенију зону. 
 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2022. годину на територији  општине Мали Иђош износе у динарима: 
 

Групе непокретности 

Назив зоне 

I зона 
 

II зона 
 

III зона 

1. Грађевинско земљиште 250 250 250  
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1.1 Грађевинско земљиште који 
се користи искључиво за гајење 
биљака, садног материјала 
односно шума 

  

120 

  

2. Пољопривредно земљиште   120 

3. Шумско земљиште       

4.Друго земљиште    

5. Станови 17.142,86   

6. Куће за становање 5.554,02  4.612,44  

7. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе  

14.568,63     

8. Гараже и помоћни објекти     

 
Члан 3. 

 Неизграђено грађевинско земљиште, које се користи искључиво за гајење биљака, 
односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину 
разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште. 
 Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, у смислу става 1. овог 
члана, сматра се гајење (једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, 
односно гајење садног материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области 
пољопривреда, шумарство и рибарство, у складу са прописом којим се уређује класификација 
делатности. 
 Власник неизграђеног грађевинског земљишта из става 1. овог члана треба да подноси 
писмену изјаву под материјалном и кривичном одговорности да земљиште користи за намене 
из става 2. овог члана.  
 

 
Члан 4. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош и на интернет страни 
општине: www.maliidos.com. 

 
Члан 5. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Мали Иђош, а примењује се од 01. јануара 2022. године.  
 
 
 Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-3/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
398. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени 
лист Општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021. године доноси: 
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Закључак 

 
Члан 1. 

 Усваја се предлог Општинског правобраниоца Драгана Божовића за закључење 
вансудског поравнања са Жељком Живковић из Малог Иђоша, за покривање штете 
причињене Жељки Живковић узроковане од уједа пса луталице дана 02.06.2021. године у 
улици Главна у Малом Иђошу. 

Овлашћује се и задужује се Општински правобранилац Драган Божовић да закључи 
вансудско поравнање са наведеном оштећеном, Жељком Живковић тако да се накнади штета 
оштећеном у износу од 90.000,00 (деведесет хиљада) динара, као и надокнади припадајуће 
судске трошкове.   

Члан 2. 
 Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-4/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
399. 
 
 
 

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  25.11.2021. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
 

Задужује се грађевински инспектор Општинске управе Општине Мали 
Иђош и ЈП „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша за прописно обележавање кућа 
на територији Општине Мали Иђош за које постоје правноснажна решења о 
рушењу и за које се процени да представљају непосредну опасност за живот и 
здравље људи, суседне објекте и безбедност саобраћаја. 

 
Члан 2. 
 

Задужује се Општинска управа Општине Мали Иђош да приступи 
спровођењу правноснажних решења о рушењу тако што ће у поступку јавних 
набавки ангажовати лице који ће обавити послове уклањање наведених објеката, 
све у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним 
набавкама на основу захтева Месне заједнице Фекетић под р.бр: 308/200 од дана 
19.11.2021. г. 

 
Члан 3. 
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Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа       
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-5/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
400. 
 

 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021.  године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1.  
 Усваја се захтев Реформаторске цркве од 19.10.2021. године на основу Извештаја 
грађевинског инспектора бр. 354-61/2021-06 од 19.11.2021. године и одобрава се извођење 
грађевинских радова на односном делу бетонске стазе испред Реформаторске цркве 
најкасније до априла 2022. године. 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-6/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
401. 
 

 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021.  године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1.  
 Усваја се захтев Месне заједнице Ловћенац бр. 58/2021 од 10.11.2021. године и 
одобравају се разлике средстава у траженим износима код позиције 227 и 228 Одлуке о 
буџету општине Мали Иђош за 2021. годину. 
 

Члан 2. 
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              Додатна средства за плате Месне заједнице Ловћенац одобравају се на терет 
средстава плате Месне заједнице Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-7/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
402. 
 

 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021.  године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1.  
 Усваја се захтев Спортског Савеза општине Мали Иђош од 15.11.2021. године и 
одобравају се додатних средстава у износу од 650.000,00 РСД за функционисање Спортског 
Савеза до краја 2021. године. 
 

Члан 2. 
              Додатна средства за функционисање Спортског Савеза одобравају се на терет 
средстава буџетске резерве. 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-8/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
403. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  
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 Усваја се молба Мараз Дијане, законског заступника млдб. Мараз Тамаша  од дана 
08.11.2021. године за финансијску помоћ у лечењу детета и одобрава се исплата износа од 
60.000,00 РСД  на терет буџета општине Мали Иђош  и предмет се доставља Одељењу за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош 
за даље поступање. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-9/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
404. 
 

 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1.  
 Усваја се захтев Тарко Шандора од 06.10.2021. године на основу процене комуналног 
инспектораи и одобрава се додела финансијских средстава на име накнаде штете у укупном 
износу од 18.600,00 РСД на терет буџета општине Мали Иђош и предмет се доставља 
Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију општинске управе општине 
Мали Иђош за даље поступање. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-67-10/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
405. 

 
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021.  године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
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Члан 1.  

 Усваја се молба Јова Новаковића од 03.11.2021. године и одобрава се додела 
финансијских средстава у износу од 50.000,00 РСД ради куповине грађевинског материјала 
на терет буџета општине Мали Иђош и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију општинске управе општине Мали Иђош за даље 
поступање. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-67-11/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
406. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021.  године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

Задужује се Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и 
имовинско-правне послове за израду грађевинског извештаја поводом молбе Јосипа Бурјана 
од дана 10.11.2021. године. 

 
Члан 2. 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-67-12/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
407. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  



Број 51.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2021.                            Страна 15. 
 Усваја се молба Ватраљ Бранке од дана 23.11.2021. године за финансијску помоћ ради 
измирења трошкова сахране покојног супружника, Ватраљ Радована на основу рачуна 
предузетничке радње Миран сан бр. 066 од 17.11.2021. године и одобрава се исплата 
износа од 68.350,00 РСД  на терет буџета општине Мали Иђош  и предмет се доставља 
Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију општинске управе општине 
Мали Иђош за даље поступање. 
 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-67-13/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
408. 
 

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће дана 25.11.2021. године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

O ДОДЕЉИВАЊУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ 
НА ОСНОВУ ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1.  

 На основу постигнуте резултате, несебично залагање и допринос у интересу Општине 
Мали Иђош уз доделу Плакета општине Мали Иђош додeљује се новчана награда према 
следећем: 

1. Адријана Вилагош из Малог Иђоша – 100.000,00 РСД 
2. Теодора Тушуп из Фекетића – 30.000,00 РСД 
3. Марко Шкељић из Фекетића – 30.000,00 РСД 
4. Вишња Кривокапић из Ловћенца – 20.000,00 РСД 
5. Андрија Ђуровић из Ловћенца – 20.000,00 РСД 
6. Хелена Медић из Фекетића – 10.000,00 РСД 
7. Станка Рудовић из Ловћенца – 10.000,00 РСД 
8. Бојан Јурић из Фекетића – 5.000,00 РСД 
9. Вук Кривокапић из Ловћенца – 5.000,00 РСД 
10. Емил Дудаш из Малог Иђоша – 5.000,00 РСД 
11. Калина Ровчанин из Ловћенца – 5.000,00 РСД 
12. Лазар Лубарда из Ловћенца – 5.000,00 РСД 

Предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање. 

 
Члан 2. 

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



Страна 16.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 51. 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-67-14/2021-01 
Дана: 25.11.2021. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
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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. 
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