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409. 

 
На основу тачке 11. став 1. члана 51. Посебног колеткривног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 38/2019 и 55/2020) и члана 59. 
Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ 
бр. 22/2020) Општинско веће дана 30.11.2021. године доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИСПЛАТУ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА 

 
Члан 1.  

Овим Правилником се утврђује критеријуми за исплату солидарне помоћи за 
побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у Општинској управи општине 
Мали Иђош и именованих и постављених лица од стране Општинског већа општине Мали 
Иђош и Скупштине општине Мали Иђош. 

  
Члан 2. 

Критеријум за исплату солидарне помоћи из члана 1. овог Правилника: 
1. Запосленом са нето платом до 60.000,00 хиљада динара – исплатиће се солидарна 

помоћ у номиналном износу (без пореза) од 20.000,00 хиљада динара 
2. Запосленом са нето платом преко 60.000,00 хиљада динара – исплатиће се солидарна 

помоћ у номиналном износу (без пореза) од 18.000,00 хиљада динара 

Члан 3. 
Задужује се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 

општинске управе општине Мали Иђош за приммену овог Правилника. 
 

Члан 4. 
Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-69-1/2021-01 
Дана: 30.11.2021. године  
Мали Иђош   
  
 

____________________ . ____________________ 
410. 
 
На основу члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 
у јавној својини општине Мали Иђош(„ Сл.лист Општине Мали Иђош“, бр. 10/2014 и 3/2016) 
и члана 59. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош(„ Службени лист Општине 
Мали Иђош“, бр. 22/2020), Општинско веће дана 30.11.2021. године доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
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Члан 1. 

               Покреће се поступак санације штете (поправке крова), која је настала на згради у 
Фекетићу, ул. Маршала Тита бр. 28, 28 А и 28 Б, на катастарској парцели 2/1 к.о. Фекетић, 
где се Општина Мали Иђош појављује као један од власника посебних делова зграде и са 
осталим власницима има право заједничке недељиве својине. 
 

Члан 2. 
               Задужује се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, 
општине Мали Иђош да спроведе поступак јавне набавке, како би се санирала штета 
(поправка крова). 
 

Члан 3. 
               Овај Закључак је потребно објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-69-2/2021-01  
Дана: 30.11.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
411. 
             На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу 
средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 51/2021), Општинско веће општине Мали Иђош 
дана 02.12.2021. године расписује 
 
 

Јавни конкурс за доделу средстава 
ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница 

које делују на територији Општине Мали Иђош за 2021. годину 
 

 
I Предмет јавног конкурса 

 
Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које 
делују на територији Општине Мали Иђош за 2021. годину у износу од 1.200.000,00 динара. 
 
Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији 
Општине Мали Иђош 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. 
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II Право на учешће 

 
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 

Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница 
из буџета Општине су: 

- 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. 

IV Документација 
 
Учесник конкурса је у обавези да достави пријаву на конкурс на обрасцу «Пријава на 
Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» -
Образац број 1. 
 
Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи: 
-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. 
 

V Рокови и опште информације 
 
Конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“ и на званичној интернет 
страници  http://maliidjos.rs у одељку Конкурси. 
 
Пријаве се подносе на прописаном обрасцу Образац број 1«Пријава на Конкурс за доделу 
средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница»који је у прилогу 
Јавног конкурса и који се објављује на званичној интернет страници Општине у одељку 
Конкурси. 
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Попуњене Пријаве са документацијом достављају се у штампаном облику, у затвореној 
коверти, у Општински услужни центар Општине Мали Иђош, Главна улица бр. 32. или 
поштом на адресу Општине Мали Иђош, Мали Иђош, Главна улица бр. 32., са напоменом 
«Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама». Пријаве на Конкурс 
потребно је обавезно доставити и у електронском облику на е-mail адресу:  
opstina.maliidos@gmail.com 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање. 
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања Јавног конкурса на 
интернет страници Општине Мали Иђош. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-70-1/2021-01 
Дана: 02.12.2021. године  
Мали Иђош   
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Образац број 1. 
 

КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Општина Мали Иђош 
Мали Иђош 

Глвана улица 32 
 
 

П Р И Ј А В А 
на Конкурс за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката цркава и верских 
заједница 

 
 

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

1. Подаци о подносиоцу пријаве 
Назив подносиоца пријаве 

 
Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број) 

 
Број телефона и телефакса 

 
Е -mail адреса 

 
Интернет адреса 

 
Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке  
 

Матични број ПИБ 
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Одговорно лице/особа овлашћена за заступање  
(име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног телефона, e -mail) 
 

Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години 
 
 
 
 

2. Подаци о пројекту 
Назив пројекта 
 
 
 
 
 
 
Сажет опис пројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу) 
 
 
 
Место реализације пројекта  
 
 
 
Време реализације пројекта (време почетка и завршетка пројекта) 

 
 
 
Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити) 

                           ДА                                                                               НЕ 

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази: 
а)  почетна фаза 
б) наставак активности 
в) завршна фаза 

Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године) 

година извор финансирања износ средстава намена 

    

    

3. Финансијски план пројекта 
(односи се на буџетску годину) 

Износ средстава потребан за потпуну реализацију 
пројекта у буџетској години 

 

Износ средстава који се тражи од Општине за 
реализацију пројекта у буџетској години 

 

Износ сопствених средстава за реализацију 
пројекта у буџетској години 

 

Структура трошкова пројекта  
(навести детаљне трошкове: услуге по уговору, столарски радови, молерски радови и сл.) 

Врста трошкова 
Износ укупно 

потребних средстава 
Износ средстава који 

се тражи од 
Износ сопствених 

средстава 
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Општине 

    

    

    

    

    

Укупно:    

 
 
 
 
 
 
 

II. ПРИЛОЗИ 
 
(заокружити односно уписати) 

1) Доказ о подносиоцу пријаве 
a. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован 

2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 
досадашњи пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве 

3) Опис пројекта за чије се суфинансирање се подноси пријава 
4)   Други докази: 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 
3. ............................................................................................................. 

 
 

 
III. ИЗЈАВА 

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина суфинансира пријављени 
пројекат  

 
 
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем: 

- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 
- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном 

обрасцу са финансијском документацијом; 
- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је 

реализацију подржао Општина. 
 
 
Место и датум:    М. П.       Потпис овлашћеног лица 
 
         __________________ 
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Образац број 2. 
 

КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Општина Мали Иђош 
Мали Иђош 

Глвана улица 32 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
о реализацији пројеката цркава и верских 

заједница  
 

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

1. Подаци о кориснику средстава 
Назив корисника средстава 

 
Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број) 

 
Број телефона и телефакса 

 
Е-mail подносиоца 

 
Интернет адреса 

 
Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке  
 

Матични број ПИБ 
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање  
(име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног телефона, е -mail) 
 

2. Подаци о реализованом пројекту 
Број и датум Решења Општинског већа којим су додељена средства за суфинансирање пројекта  
 
Број и датум Уговора о суфинансирању пројекта  
 
Назив пројекта 
 
 
 

Сажет опис реализације пројекта (детаљан опис пројекта се прилаже) 
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3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава 

Износ средстава одобрен од стране 
Општине  

 

Остали учесници у суфинансирању 
(навести назив осталих учесника и 
одобрени износ) 

 

Структура трошкова пројекта 
(трошкове навести таксативно) 

Број и датум рачуна (налога, уговора и 
сл.)  

и назив издаваоца 
Износ рачуна 

Број и датум извода на коме се 
види промена стања по 

приложеном рачуну (налогу и 
сл.) 

   

   

   

   

   

Укупно:   

 
II. ПРИЛОЗИ 

 
(заокружити односно уписати) 
1) Опис реализације пројекта за чије су суфинансирање  додељена средства 
2) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то: 

1. .............................................................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................................................. 
5. .............................................................................................................................................................. 

 
 
Место и датум:     М. П.  Потпис овлашћеног лица 
 
             __________________ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

____________________ . ____________________ 
412. 
 

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  02.12.2021. године доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Члан 1. 
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Ставља се ван снаге Закључак Општинског већа од 21.6.2021. г. под бројем: 06-28-
23/2021-01, којим се задужује ЈП „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша да приступи 
спровођењу правноснажних решења о рушењу у што краћем року или да за то ангажује 
другог субјекта.   
 

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: 06-70-2/2021-01 
Дана: 02.12.2021. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
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409. 
 
A helyi önkormányzati egységek alkalmazottaira vonatkozó külön kollektív szerződés 51. szakasza 
1. bekezdése 11. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 38/2019 és 55/2020 sz.) és Kishegyes község 
Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) 
alapján, a községi tanács 2021. november 30-án meghozza a következő  
 

SZABÁLYZATOT 
SZOLIDÁRIS SEGÉLY KIFIZETÉSÉNEK KRITÉRIUMAIRÓL, ANYAGI ÉS 

SZOCIÁLIS HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
 

1. szakasz 

A jelen Szabályzat szabályozza a szolidáris segély kifizetésének kritériumait, Kishegyes 
község Községi közigazgatásában dolgozók, Kishegyes község Községi tanácsa és a kishegyesi 
községi képviselő-testület által kinevezett és tisztségbe helyezett személyek anyagi és szociális 
helyzetének javítása érdekében.  
 

2. szakasz 

 A jelen Szabályzat 1. szakaszában említett szolidáris segély kifizetésének kritériuma a 
következő: 
 

1. A legfeljebb 60.000,00 dinár nettó fizetéssel rendelkező alkalmazottak részére 
20.000,00 dinár névleges összegű (adó nélkül) szolidáris segély kerül kifizetésre 

2. A 60.000,00 dinár feletti nettó fizetéssel rendelkező alkalmazottak részére 18.000,00 
dinár névleges összegű (adó nélkül) szolidáris segély kerül kifizetésre 
 

3. szakasz 

Megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatásának Költségvetési, pénzügyi és helyi 
adóadminisztrációs osztályát a jelen Szabályzat alkalmazásával. 

  
4.  szakasz 

A Szabályzat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes  
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Szám:06-69-1/2021-01                        Marko Lazić, s.k.                                      
Kelt: 2021. november 30-án  községi tanács elnöke 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . ____________________ 
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410. 
 

Kishegyes község köztulajdonát képező dolgok beszerzéséről, használatáról, kezeléséről és 
azokkal való rendelkezésről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 10/2014 és 
3/2016 sz.) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, a községi tanács 2021. november 30-án meghozza a 
következő  
 

ZÁRADÉK 
 

1. szakasz 

Megkezdjük azon kár helyreállítási eljárását (tetőjavítás), amely Bácsfeketehegyen, a Tito 
marsall 28., 28a és 28b számú épületen keletkezett, kataszteri parcella 2/1, Bácsfeketehegy k.k., és 
ahol az épület külön részeinek egyik tulajdonosa Kishegyes község, és a többi tulajdonossal együtt 
oszthatatlan közös tulajdonjoggal rendelkezik. 

 
2. szakasz 

Megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatásának Költségvetési, pénzügyi és helyi 
adóadminisztrációs osztályát közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a kár helyreállítása érdekében 
(tetőjavítás). 

 
3. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község 
Községi tanács 
Szám:06-69-2/2021-01                        Marko Lazić, s.k.                                      
Kelt: 2021. november 30-án  községi tanács elnöke 
K i s h e g y e s 
 
 

____________________ . ____________________ 
411. 

 
                   Kishegyes község területén működő egyházak és egyházközösségek részére történő 
eszközkiutalás módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat 7. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 51/2021 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2021. december 
2-án kiírja a következő  
 

 Nyilvános pályázatot Kishegyes község területén működő egyházak és 
egyházközösségek projektjeinek társtámogatására irányuló eszközkiutalásra 2021-ben 

 
I. Nyilvános pályázat tárgya 
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Nyilvános pályázat Kishegyes község területén működő egyházak és egyházközösségek 
projektjeinek társtámogatására irányuló eszközkiutalásra 2021-ben, 1.200.000,00 dinár összegben. 
A Kishegyes község területén működő egyházak és egyházaközösségek projektjeinek 
társtámogatására irányuló eszközök a következőkre látottak elő: 

- egyházi létesítményeken történő befektetési munkálatok, 
- meglévő egyházi létesítmények felújítása, melyek hosszabb ideje nem lettek felújítva és 

folyó karbantartás, de különösen kulturális emlékművet képező egyházi létesítmények, 
- parokiák és egyházi létesítmények-emlékművek felújítása és folyó karbantartása, 
- egyházi temetők rendezése és életre keltése, 
- ikonok, egyházi és szakrális tárgyak felújítása, 
- Kishegyes község szempontjából jelentős egyházi rendezvények megszervezésének 

támogatása, 
- helyi önkormányzat egyházzal és egyházközösségekkel való együttműködésének 

előmozdítása, oktatási, kulturális és szociális-humanitárius területen.  
 

II. Részvételi jog 

Az egyházak és egyházközösségek projektejeinek társtámogatására irányuló eszközkiutalásra kiírt 
nyilvános pályázatra való jelentkezésre a következő alanyok jogosultak: 

- Kishegyes község területén működő SZERB PRAVOSZLÁV EGYHÁZ  

- Kishegyes község területén működő RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

- Kishegyes község területén működő REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 

III. Projektkiválasztás kritériumai 

Az egyházak és egyházközösségek projektjeinek társtámogatására irányuló, községi 
költségvetésből származó eszközkiutalás kritériumai: 

- hívők száma, Kishegyes község területén legutóbb végzett népszámlálás szerint, 

- egyház illetve egyházközösség létesítményeinek száma 

- az egyházi épület védelem alatt áll-e, mint kulturális vagyon, 

- épület állapota, 

- projekt egyéb forrásból történő társtámogatása, 

- közérdek kielégítési szintje, 

- projekt megvalósítási területének előmozdítása. 

IV. Dokumentáció 

A pályázó köteles benyújtani a pályázati jelentkezést, a következő űrlapon« Jelentkezés egyházi és 
egyházközösségi projektek társtámogatására irányuló eszközkiutalásra kiírt pályázatra»1.sz. űrlap 
A jelentkezés mellett a pályázó köteles a következőket is csatolni: 
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- Jelentkezést benyújtóról szóló bizonyítékok: nyilvántartási kivonat, amelyben az alany 
nyilvántartott;  

- Jelentkezést benyújtó általános adatainak áttekintése (történet, tevékenység leírása és 
hasonló), a jelentkezést benyújtó részéről összeállított és 

- Azon projekt részletes leírása, amely társtámogatását kérik. 

V. Határidő és általános információk 

A pályázat megjelenik Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a hivatalos honlapon 
http://maliidjos.rs-Pályázatok résznél. 
A jelentkezést az előírt, 1. sz. űrlapon kell benyújtani « Jelentkezés egyházi és egyházközösségi 
projektek társtámogatására irányuló eszközkiutalásra kiírt pályázatra» amely a nyilvános pályázat 
mellékletében található, és amely megtalálható a község hivatalos honlapján-Pályázatok résznél. 
A kitöltött jelentkezést, a dokumentációval együtt, nyomtatott formában, zárt borítékban kell 
átadni Kishegyes község Községi közigazgatásának iktatójában, Fő u. 32., vagy postán elküldeni a 
következő címre: Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32. ,a következő megjegyzéssel: «Egyházak 
és egyházközösségek támogatására irányuló eszközkiutalásra szolgáló bizottság részére». A 
pályázatra való jelentkezést elektronikus formában is kötelező elküldeni, a következő e-mail 
címre: opstina.maliidos@gmail.com 
 
A hiányos és határidőn kívűl érkezett jelentkezéseket a bizottság nem veszi figyelembe. A 
jelentkezés benyújtási határideje a Nyilvános pályázat Kishegyes község honlapján történő 
közzétételétől számított 10 nap. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község     Marko Lazić, s.k. 
Községi tanács                                                                                                    KT elnöke 
Szám: 06-70-1/2021-01 
Kelt: 2021. december 2-án 
Kishegyes 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.sz. űrlap 
EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZKÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ 

ESZKÖZKIUTALÁSRA SZOLGÁLÓ BIZOTTSG RÉSZÉRE  
 

Kishegyes község 
Kishegyes 
Fő utca 32. 

 
 

JELENTKEZÉS 
egyházi és egyházközösségi projektek 

társtámogatására irányuló eszközkiutalásra kiírt 
pályázatra 
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I. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

1. Jelentkezést benyújtó adatai 
Jelentkezést benyújtó elnevezése 

 
Jelentkezést benyújtó székhelye (település, utca és házszám) 

 
Tel/fax 

 
Е -mail  

 
Honlap 

 
Zsírószámla és bank   
 

Törzsszám ASZ 
Felelős személy/képviseletre felhatalmazott személy  
(vezeték- és utónév, funkció, cím, telefon, mobil, e -mail) 
 

Előző évben megvalósított legjelentősebb projektek  
 
 
 

2. Projektadatok 
Projekt elnevezése 
 
 
 
 
 
 
Projekt rövid leírása (a projekt részletes leírása mellékletként csatolandó) 
 
 
 
Projektmegvalósítás helye  
 
 
 
Projektmegvalósítás ideje (projekt kezdete és vége) 

 
 
 
Megkezdődött-e a projekt megvalósítása? (bekarikázni) 

                           IGEN                                                                             NEM 

Ha a válasz IGEN, jelölje meg, mely szakasznál tart a projekt: 
а)  kezdeti szakasz 
b) tevékenység folytatása 
c) befejező szakasz 
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Ha a válasz IGEN, sorolja fel a projekt eddigi pénzelését (az előző két évre vonatkozóan) 

év pénzelési forrás összeg rendeltetés 

    

    

3. Projekt pénzügyi terve 
(költségvetési évre vonatkozóan) 

A projekt teljes megvalósításához szükséges eszköz a 
költségvetési évben   

Községtől igényelt, projekt megvalósításához 
szükséges eszköz a költségvetési évben  

 

Projektmegvalósításához szükséges saját eszköz a 
költségvetési évben 

 

Projektköltség felépítése 
(részletes költségek: szerződéses szolgáltatások, asztalosmunkák, festési munkák és hasonló) 

Költségfajta 
Szükséges eszközök 

összesen 
Községtől igényelt 
eszközök összege 

Saját eszközök összege 

    

    

    

    

    

Összesen:    

 
 
 
 
 
 
 

II. MELLÉKLETEK 
 
(bekarikázni, illetve beírni) 

4) Jelentkezést benyújtóról szóló bizonyítékok 
a. Nyilvántartási kivonat, amelyben a jelentkezést benyújtó nyilvántartott  

5) Jelentkezést benyújtó általános adatainak áttekintése (történet, tevékenység leírása, eddigi 
projektek és hasonló), a jelentkezést benyújtó részéről összeállított 

6) Azon projektleírás, amely társtámogatását kérik 
4)   Egyéb bizonyíték: 

4. ............................................................................................................. 
5. ............................................................................................................. 
6. ............................................................................................................. 

 
 

 
III. NYILATKOZAT 
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a jelentkezést benyújtó kötelezettségeinek elfogadásáról, a projekt község részéről történő 
társtámogatása esetén  

 
 
Mint a jelentkezést benyújtó felelős személye, büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem: 

- a jelentkezésben feltüntetett adatok valósak és pontosak; 
- az odaítélt eszközök célirányosan lesznek felhasználva; 
- a projekt megvalósításáról szóló jelentés törvényes határidőn belül kézbesítve lesz, az előírt 

űrlapon, a pénzügyi dokumentációval együtt; 
- a projekt megvalósítása során a publikációkban és egyéb médiumban fel lesz tüntetve, miszerint a 

megvalósítsát a község támogatta. 
 
 
Helység és dátum:    P. H.       Felhatalmazott személy aláírása 
 
         __________________ 
 
 
 
 

2.sz. űrlap 
 

EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZKÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ 
ESZKÖZKIUTALÁSRA SZOLGÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 

 
Kishegyes község 

Kishegyes 
Fő utca 32. 

 
 

J E L E N T É S 
egyházak és egyházközösségek projektjeinek 

megvalósításáról  
 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

1. Eszközfelhasználó adatai 
Eszközfelhasználó elnevezése 

 
Eszközfelhasználó székhelye (település, utca és házszám) 

 
Tel/fax 

 
Е -mail  

 
Honlap 

 
Zsírószámla és bank   
 

Törzsszám ASZ 
Felelős személy/képviseletre felhatalmazott személy  
(vezeték- és utónév, funkció, cím, telefon, mobil, e -mail) 
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2. Megvalósított projekt adatai 
Községi tanács végzésének száma és dátuma, amellyel odaítélték a projekt társtámogatására irányuló 
eszközöket  
 
Projekt társtámogatásáról szóló szerződés száma és dátuma  
 
Projekt elnevezése 
 
 
 

Projektmegvalósítás rövid leírása (a projekt részletes leírása mellékletként csatolandó) 
 
 
 
 
 

3. Pénzügyi jelentés az eszközök célirányos felhasználásáról  

Község által jóváhagyott eszközök   

Társtámogatásban egyéb résztvevők 
(feltüntetni a többi résztvevőt és jóváhagyott 
eszközt) 

 

Projektköltségek felépítése 
(a költségek tételes felsorolása) 

Számla (meghagyás, szerződés és hasonló) 
száma és dátuma 

és a kiállító elnevezése 
Számla összege 

Kivonat száma és dátuma, 
amelyen látszik a csatolt számla 
(meghagyás és hasonló) szerinti 

állapotváltozás  
   

   

   

   

   

Összesen:   

 
II.  MELLÉKLETEK 

 
(bekarikázni, illetve beírni) 

1) Azon projekt megvalósításának leírása, amely társtámogatására történt az eszközkiutalás  
2) Eredeti pénzügyi dokumentáció fénymásolata (számla, meghagyás, szerződés és egyéb): 

6. .............................................................................................................................................................. 
7. .............................................................................................................................................................. 
8. .............................................................................................................................................................. 
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9. .............................................................................................................................................................. 
10. .............................................................................................................................................................. 

 
 
Helység és dátum:    P. H.         Felhatalmazott személy aláírása 
 
             __________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

____________________ . ____________________ 
412. 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 22/2020 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. december 2-án megtartott 
ülésén meghozza a következő  
 

ZÁRADÉKOT 
 

1. szakasz 

         Hatályon kívül helyezzük a községi tanács 2021.6.21-i, 06-28-23/2021-01 sz. záradékát, 
amellyel megbízza a kishegyesi Komunal Kishegyes KV-t, miszerint lásson hozzá a bontásról 
szóló jogerős végzések végrehajtásához, a legrövidebb időn belül, vagy annak elvégzésére egyéb 
alanyt alkalmazzon. 
 

2. szakasz 

A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község     Marko Lazić, s.k.k 
Községi tanács                                                                                                    KT elnöke 
Szám: 06-70-2/2021-01 
Kelt: 2021. december 2-án 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
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409. 
 

Na osnovu tačke 11. stav 1. člana 51. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u 
jedinicama lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br. 38/2019 i 55/2020) i člana 59. Poslovnika 
Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 22/2020) Opštinsko 
vijeće dana 30.11.2021. godine donosi 

 
PRAVILNIK 

O KRITERIJUMIMA ZA ISPLATU SOLIDARNE POMOĆI 
ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNOG I SOCIJALNOG POLOŽAJA 

 
Član 1.  

Ovim Pravilnikom se utvrđuje kriterijumi za isplatu solidarne pomoći za poboljšanje 
materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš i imenovanih i 
postavljenih lica od strane Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš i Skupštine opštine Mali Iđoš. 

  
Član 2. 

Kriterijum za isplatu solidarne pomoći iz člana 1. ovog Pravilnika: 
1. Zaposlenom sa neto platom do 60.000,00 hiljada dinara – isplatiće se solidarna pomoć u 

nominalnom iznosu (bez poreza) od 20.000,00 hiljada dinara 
2. Zaposlenom sa neto platom preko 60.000,00 hiljada dinara – isplatiće se solidarna pomoć u 

nominalnom iznosu (bez poreza) od 18.000,00 hiljada dinara 

Član 3. 
Zadužuje se Odjeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju opštinske 

uprave opštine Mali Iđoš za primmenu ovog Pravilnika. 
 

Član 4. 
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali 

Iđoš“. 
 

Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-69-1/2021-01 
Dana: 30.11.2021. godine  
Mali Iđoš   
  
 

____________________ . ____________________ 
410. 
 
Na osnovu člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u 
javnoj svojini opštine Mali Iđoš („ Sl.list Opštine Mali Iđoš“, br. 10/2014 i 3/2016) i člana 59. 
Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš(„ Službeni list Opštine Mali Iđoš“, br. 22/2020), 
Opštinsko vijeće dana 30.11.2021. godine donosi 
 

ZAKLJUČAK 
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Član 1. 
               Pokreće se postupak sanacije štete (popravke krova), koja je nastala na zgradi u Feketiću, 
ul. Maršala Tita br. 28, 28 A i 28 B, na katastarskoj parceli 2/1 k.o. Feketić, gde se Opština Mali 
Iđoš pojavljuje kao jedan od vlasnika posebnih delova zgrade i sa ostalim vlasnicima ima pravo 
zajedničke nedeljive svojine. 
 

Član 2. 
               Zadužuje se Odjeljenje za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju, opštine Mali 
Iđoš da sprovede postupak javne nabavke, kako bi se sanirala šteta (popravka krova). 
 

Član 3. 
               Ovaj Zaključak je potrebno objaviti u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“. 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-69-2/2021-01  
Dana: 30.11.2021. godine  
Mali Iđoš   
 

____________________ . ____________________ 
411. 

 
 

            Na osnovu člana 7. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodijelu sredstava 
crkvama i vjerskim zajednicama koje deluju na teritoriji Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“, br. 51/2021), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 02.12.2021. godine raspisuje 
 
 

Javni konkurs za dodijelu sredstava 
radi sufinansiranja projekata crkava i vjerskih zajednica 

koje djeluju na teritoriji Opštine Mali Iđoš za 2021. godinu 
 

 
I Predmet javnog konkursa 

 
Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na 
teritoriji Opštine Mali Iđoš za 2021. godinu u iznosu od 1.200.000,00 dinara. 
 
Sredstva za sufinansiranje projekata crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na teritoriji Opštine 
Mali Iđoš predviđena su za: 
 

- Investicione radove na crkvenim objektima, 
- Obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duže vremena i tekuće 

održavanje, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture, 
- Obnovu i tekuće održavanje parohijskih domova i vjerskih objekata-spomenika, 
- Uređenje i revitalizaciju prostora vjerskih grobalja, 
- Obnovu ikona, vjerskih i sakralnih predmeta, 
- Podrška organizovanju vjerskih manifestacija od značaja za opštinu Mali Iđoš, 
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- Unapređenje saradnje lokalne samouprave sa crkvama i vjerskim zajednicama na 
obrazovnom, kulturnom i socijalno-humanitarnom planu. 

II Pravo na učešće 
 
Pravo podnošenja prijave na javni konkurs za dodijelu sredstava radi sufinansiranja projekata 
crkava i vjerskih zajednica imaju sljedeći subjekti: 

- SRPKA PRAVOSLAVNA CRKVA na teritoriji Opštine Mali Iđoš 

- RIMOKATOLIČKA CRKVA na teritoriji Opštine Mali Iđoš 

- REFORMATORSKA HRIŠĆANSKA CRKVA na teritoriji Opštine Mali Iđoš 

III Kriterijumi za izbor projekata 

Kriterijumi za dodijelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i vjerskih zajednica iz 
budžeta Opštine su: 

- broj vjernika prema poslednjem popisu stanovništva na teritoriji Opštine, 

- broj objekata crkve odnosno vjerske zajednice, 

- da li je vjerski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro, 

- stanje u kom se nalazi objekat, 

- sufinansiranje projekta iz drugih izvora, 

- stepen zadovoljavanja javnog interesa, 

- unapređenje stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje. 

IV Dokumentacija 
 
Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi prijavu na konkurs na obrascu «Prijava na Konkurs za 
dodojelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i vjerskih zajednica» -Obrazac broj 1. 
 
Uz prijavu, podnosilac prijave je dužan da obavezno priloži: 
-dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat registrovan; 
-pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis djelatnosti i sl.), sačinjen od strane 
podnosioca prijave i 
-detaljan opis projekta za čije sufinansiranje se podnosi prijava. 
 

V Rokovi i opšte informacije 
 
Konkurs se objavljuje u „Službenom listu Opštine Mali Iđoš“ i na zvaničnoj internet stranici  
http://maliidjos.rs u odjeljku Konkursi. 
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Prijave se podnose na propisanom obrascu Obrazac broj 1«Prijava na Konkurs za dodijelu 
sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i vjerskih zajednica»koji je u prilogu Javnog 
konkursa i koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine u odjeljku Konkursi. 
 
Popunjene Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, u 
Opštinski uslužni centar Opštine Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32. ili poštom na adresu Opštine Mali 
Iđoš, Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32., sa napomenom «Komisiji za dodijelu sredstava crkvama i 
vjerskim zajednicama». Prijave na Konkurs potrebno je obavezno dostaviti i u elektronskom 
obliku na e-mail adresu:  opstina.maliidos@gmail.com 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje. 
Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet 
stranici Opštine Mali Iđoš. 
 
 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                    Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-70-1/2021-01 
Dana: 02.12.2021. godine  
Mali Iđoš   
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obrazac broj 1. 
 

KOMISIJI ZA DODIJELU SREDSTAVA CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA 
 

Opština Mali Iđoš 
Mali Iđoš 

Glvana ulica 32 
 
 

P R I J A V A 
na Konkurs za dodijelu sredstava radi 

sufinansiranja projekata crkava i vjerskih 
zajednica 

 
 

I. OSNOVNI PODACI 
 

1. Podaci o podnosiocu prijave 
Naziv podnosioca prijave 

 
Sjedište podnosioca prijave (naseljeno mjesto, ulica i kućni broj) 

 
Broj telefona i telefaksa 

 
E -mail adresa 
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Internet adresa 

 
Broj žiro-računa podnosioca prijave i naziv banke  
 

Matični broj PIB 
Odgovorno lice/osoba ovlašćena za zastupanje  
(ime i prezime, funkcija, adresa, telefon, broj mobilnog telefona, e -mail) 
 

Najznačajniji projekti realizovani u prethodnoj godini 
 
 
 
 

2. Podaci o projektu 
Naziv projekta 
 
 
 
 
 
 
Sažet opis projekta (detaljan opis projekta dostavlja se u prilogu) 
 
 
 
Mjesto realizacije projekta  
 
 
 
Vrijeme realizacije projekta (vrijeme početka i završetka projekta) 

 
 
 
Da li je realizacija projekta započeta? (zaokružiti) 

                           DA                                                                               NE 

Ukoliko je odgovor DA, objeležiti fazu u kojoj se projekat nalazi: 
a)  početna faza 
b) nastavak aktivnosti 
v) završna faza 

Ukoliko je odgovor DA, navesti dosadašnje finansiranje projekta (za prethodne dve godine) 

godina izvor finansiranja iznos sredstava namjena 

    

    

3. Finansijski plan projekta 
(odnosi se na budžetsku godinu) 
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Iznos sredstava potreban za potpunu realizaciju 
projekta u budžetskoj godini  

Iznos sredstava koji se traži od Opštine za realizaciju 
projekta u budžetskoj godini 

 

Iznos sopstvenih sredstava za realizaciju projekta u 
budžetskoj godini 

 

Struktura troškova projekta  
(navesti detaljne troškove: usluge po ugovoru, stolarski radovi, molerski radovi i sl.) 

Vrsta troškova 
Iznos ukupno potrebnih 

sredstava 
Iznos sredstava koji se 

traži od Opštine 
Iznos sopstvenih 

sredstava 
    

    

    

    

    

Ukupno:    

 
 
 
 
 
 
 

II. PRILOZI 
 
(zaokružiti odnosno upisati) 

7) Dokaz o podnosiocu prijave 
a. izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan 

8) Pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis djelatnosti, dosadašnji projekti 
i sl.) sačinjen od strane podnosioca prijave 

9) Opis projekta za čije se sufinansiranje se podnosi prijava 
4)   Drugi dokazi: 

7. ............................................................................................................. 
8. ............................................................................................................. 
9. ............................................................................................................. 

 
 

 
III. IZJAVA 

o prihvatanju obaveze podnosioca prijave u slučaju da Opština sufinansira prijavljeni projekat  
 
 
Kao odgovorno lice podnosioca prijave, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem: 

- da su svi podaci navedeni u Prijavi istiniti i tačni; 
- da će dodjeljena sredstva biti namenski utrošena; 
- da će u zakonskom roku biti dostavljen izvještaj o realizaciji projekta na propisanom obrascu sa 

finansijskom dokumentacijom; 
- da će tokom realizacije projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju 

podržao Opština. 
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Mjesto i datum:    M. P.       Potpis ovlašćenog lica 
 
         __________________ 
 
 
 
 
 

Obrazac broj 2. 
 

KOMISIJI ZA DODIJELU SREDSTAVA CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA 
 

Opština Mali Iđoš 
Mali Iđoš 

Glvana ulica 32 
 
 

I Z V J E Š T A J  
o realizaciji projekata crkava i vjerskih zajednica  

 
I. OSNOVNI PODACI 

 
1. Podaci o korisniku sredstava 

Naziv korisnika sredstava 
 

Sjedište korisnika sredstava (naseljeno mjesto, ulica i kućni broj) 
 

Broj telefona i telefaksa 
 

E-mail podnosioca 
 

Internet adresa 
 

Broj žiro-računa podnosioca prijave i naziv banke  
 

Matični broj PIB 
Odgovorno lice/osoba ovlašćena za zastupanje  
(ime i prezime, funkcija, adresa, telefon, broj mobilnog telefona, e -mail) 
 

2. Podaci o realizovanom projektu 
Broj i datum Rješenja Opštinskog vijeća kojim su dodjeljena sredstva za sufinansiranje projekta  
 
Broj i datum Ugovora o sufinansiranju projekta  
 
Naziv projekta 
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Sažet opis realizacije projekta (detaljan opis projekta se prilaže) 
 
 
 
 
 

3. Finansijski izvještaj o namjenskom korišćenju sredstava 

Iznos sredstava odobren od strane Opštine   

Ostali učesnici u sufinansiranju (navesti 
naziv ostalih učesnika i odobreni iznos) 

 

Struktura troškova projekta 
(troškove navesti taksativno) 

Broj i datum računa (naloga, ugovora i sl.)  
i naziv izdavaoca 

Iznos računa 
Broj i datum izvoda na kome se 

vidi promena stanja po 
priloženom računu (nalogu i sl.) 

   

   

   

   

   

Ukupno:   

 
II. PRILOZI 

 
(zaokružiti odnosno upisati) 
1) Opis realizacije projekta za čije su sufinansiranje  dodjeljena sredstva 
2) Fotokopija originalne finansijske dokumentacije (računa, naloga, ugovora i dr.), i to: 

1. .............................................................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................................................. 
5. .............................................................................................................................................................. 

 
 
Mjesto i datum:     M. P.  Potpis ovlašćenog lica 
 
             __________________ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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____________________ . ____________________ 
412. 
 

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  
02.12.2021. godine donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

Član 1. 
 

Stavlja se van snage Zaključak Opštinskog vijeća od 21.6.2021. g. pod brojem: 06-28-
23/2021-01, kojim se zadužuje JP „Komunal Mali Iđoš“ iz Malog Iđoša da pristupi sprovođenju 
pravnosnažnih rješenja o rušenju u što kraćem roku ili da za to angažuje drugog subjekta.   
 

Član 2. 
 

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

 
Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-70-1/2021-01 
Dana: 02.12.2021. godine  
Mali Iđoš   
 

____________________ . ____________________ 
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