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207.
РЕБУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Одељење за буџет и финансије, ЛПА
и имовинско-правне односе
Број: 401-3-3/2018-04
Дана: 28.08.2018.
МАЛИ ИЂОШ
На основу члана 61 става 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Ребублике Србије“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и члана 14. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број 17/2018)
доносим
РЕШЕЊE
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

НОВА
АПРОПРИЈАЦИЈА

Опис

Употреба текуће
буџетске резерве

Утврђено Одлуком о
буџету општине
Мали Иђош за
2018.годииу

Извор финансирања

Економска
класификација

Програмсак
класификација /
Пројекат

Позиција

Глава

Раздео

Функција

Средства текуће буџетске резерве утврђене на основу Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2018.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“
број 17/2018) у висини од 130.000.00 динара распоређује се на следећу отворену
апропријацију због недовољно предвиђених средстава у Одлуци:

1.

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16. – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1

2101-0001 – Функционисање скупштине

111

7

423

01

Услуге по уговору
УКУПНО:

2.500.000,00

130.000.00

2.630.000.00

2.500.000,00

130.000.00

2.630.000.00

О реализацији стараће се Оделење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
имовинско-правне послове
2.

Решење се обављује у службеном листу Општине Мали Иђош.

Руководилац оделења за буџет, ЛПА и
имовинско-правне послове

Председник
Општине Мали Иђош

Барањи Силард, с.р.

Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

208.
На основу члана 104. став 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Страна 3.

о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени
гласник РС“ број 21/2018) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010), по
прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне мањине и Националног
савета црногорске националне мањине Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници
дана 07.09.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред јавне предшколске установе на
територији општине Мали Иђош (у даљем тексту: мрежа предшколских установа).
Члан 2.
Васпитно-образовни рад у предшколској установи остварује се на основу
предшколског програма.
Основе програма предшколског васпитања и образовања садрже:
основе програма неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године,
основе програма предшколског васпитања и образовања деце од три године до
поласка у школу, укључујући и основе припремног предшколског програма и
припремни предшколски програм у трајању од 4 сата.
Члан 3.
Припремни предшколски програм је део редовног програма предшколске
установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред
полазак у школу у трајању од четири сата дневно најмање 9 месеци.
Члан 4.
Предшколско образовање и васпитање остварује се у једној јавној предшколској
установи (у даљем тексту: предшколска установа), и то:
1. Предшколска установа „Петар Пан“ Мали Иђош са седиштем у Малом
Иђошу, улица, II. Ракоци Ференца 18.
2. Васпитно-образовни рад предшколске установе остварује се у 4 објекта.
Члан 5.
У оквиру предшколске установе из претходног члана утврђује се мрежа објеката
према насељеним местима и облицима рада са децом, и то:
Ред.
број

Нас.
место

Назив објекта

Адреса

Површина
објекта
(м2)
Објекти целодневног боравка

1

Мали Иђош 1

Централно
забавиште

II.Ракоци Ференца
18.

560

Површина
дворишта
(м2)

Број
радних
соба

1900

1

Страна 4.
2
Ловћенац
3

Фекетић

Година 2018.
Зграда Звончица
Зграда Вишња

Службени лист општине Мали Иђош
13. Јули 8.
1100
Братства 23.

720

Број 21.
2

240

1200

1

Објекти полудневног боравка
4

Мали Иђош 1

Централно
забавиште

II.Ракоци Ференца
18.

560

1900

3

5

Мали Иђош 2

Газдинско
забавиште

Лехелова 33.

100

580

1

6

Ловћенац

Зграда Звончица

13. Јули 8.

1100

720

3

7

Фекетић

Зграда Вишња

Братства 23.

240

1200

2

Укупно:

2000

4400

13

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи дечјих вртића на
територији општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 6/2006).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“, а примењује се почев од школске 2018/2019 године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-1/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

209.
На основу члана 104. став 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта
о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени
гласник РС“ број 21/2018) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010), по
прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне мањине и Националног
савета црногорске националне мањине Скупштина општине Мали Иђош, на својој седници
дана 07.09.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа са
седиштем на територији општине Мали Иђош (у даљем тексту: мрежа основних школа).
Члан 2.

Број 21.
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Година 2018.

Страна 5.

Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна
циклуса и то први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред и други циклус
обухвата пети, шести, седми и осми разред, које се остварује у три јавне основне школе.
Члан 3.
Мрежу јавних основних школа чине: три основне школе према следећем:
Ред.број

Назив школе

Седиште школе и адреса

Наставни језик

Разредност

1

ООШ „Ади Ендре“

Мали Иђош, Главна 27.

српски и мађарски

I-VIII

2

ОШ “Вук Караджић“

Ловћенац,Ђуре Стругара бб.

српски

I-VIII

3

ОШ “Никола Ђурковић“

Фекетић, Братства 6.

српски и мађарски

I-VIII

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о мрежи основних школа на
територији општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 6/2006 и
4/2009).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављуивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“, а примењује се по прибављеној сагласности Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
почев од школске 2018/2019 године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-2/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

210.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број
129/2007 и 83/2004 – др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 9. став 2. Уредбе о адресном
регистру („ Службени гласник РС“ број 63/2017), члана 73. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине („ Службени гласник РС“ број 99/2009 и
67/2012 - одлука УС), члана 6. става 2. Покрајинске скупштинске одлуке о ближем
уређивања појединих питања службене употребе језика и писама националних мањина на
територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ број 8/2003,
9/2003 – испр. и 18/2009 – промена назива акта и „ Сл. гласник РС“, број 69/2010 – одлука
УС), члана 101. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош", брoj
13/2008 – пречишћени текст и 7/2010)по прибављеном мишљењу Националног савета мађарске
националне мањине бр. V/Z/154/2018 od 29.05.2018., Националног савета црногорске националне
мањине бр. 01-390 од 28.05.2018.године године и сагласности Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 141-015-1/2018-03-10 од
13.06.2018. године, Скупштина општине Мали Иђош на својој седници дана 07.09.2018. године,
доноси

Страна 6.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I
Утврђују се називи улица у насељу Мали Иђош, и то:
Ред.
број

Радни
назив
улице заселка

Назив на српском
језику

1.

Улица 1

Тополки пут

Topolyai út

2.

Улица 2

Молски пут

Мoholi út

1.Кулски пут
2. Дуж станице

Назив на
мађарском језику

1.Кúlai út
2. Állomásdűlő

3.

Улица 3

4.

Заселак 1

Мале пруге

Kisvasút

5.

Заселак 2

Велкер

Welker vég

Напомена

1. Oд раскрснице улице
Гробљанска - Кулски пут
до прелаза преко
железничке пруге - назив
Кулски пут (1)
2. Од прелаза преко
железничке пруге до К.О.
Фекетић - назив Дуж
станице (2)

II
Утврђују се називи улица у насељу Ловћенац, и то:
Ред.
број

Радни
назив
улице заселка

Назив на српском
језику

Назив на мађарском
језику

1.

Заслек 1

2.

Заселак 2

Четврта
управа

4.birtok

3.

Заселак 3

Трећа
управа

3.birtok

4.

Улица 1

Поток

Patak

Железничка

Vasút utca

Назив на
црногорском језику

Potok
Četvrta uprava
Treća uprava
Željeznička

III.
Утврђују се називи улица у насељу Фекетић, и то:
Ред.
број

Радни
назив
улице заселка

Назив на
српском
језику

1.

Улица 1

Маршала
Тита

2.

Улица 2

Болманска

Назив на
мађарском језику

Tito marsall utca

Bolmán utca

Напомена

Постојећа
Маршал Тита улица се
наставља
Постојећа
Болманска улица се
наставља

Број 21.
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3.

Улица 3

4.

Улица 4

5.

Заселак 1

Година 2018.

Болманска

Bolmán utca

Велибор
Вучуровић

Страна 7.
Постојећа
Болманска улица се
наставља

Velibor Vučurović
utca

Мала шума

Kiserdő

IV.
Називи улица и тргова треба да буду исписани у складу са Покрајинском
скупштинском одлуком о ближем уређивању појединих питања службене употребе језика и
писама националних мањина на територији Аутономне Покрајине Војводине и законом
којим се уређују заштита права и слобода националних мањина, у делу којим се уређује
службена
употреба
језика
и
писма.
V.
Надлежна служба општинске управе дужна је да о одлуци о утврђивању или измени
назива улица обавести месно надлежну Службу за катастар непокретности у року од 15 дана
од дана утврђивања или измене назива улица.
О утврђивању или измени назива улица, надлежна служба општинске управе је дужна
да, на погодан начин обавести органе, организације, јавна шредузећа установе и грађане.
VI.
Ову одлуку објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-3/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

211.
На основу чл. 2. и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011 и
104/2016) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали
Иђош на седници одржаној дана 07.09.2018.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
У члану 47. Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Мали Иђош додају
се после става 1.три става који гласе:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара до
50.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

Страна 8.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара до
250.000,00 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара до
50.000,00 динара физичко лице.“
Члан 2.
У осталом делу одредбе Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Мали
Иђош остају неизмењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-4/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

212.
На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014),
члана 35. став 2. и члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“,
број 65/2013), Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број
13/2008-пречишћен текст и 07/2010) и Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 39/2016), Скупштина општине Мали Иђош, на својој редовној
седници, одржаној дана 07.09.2018. године, доноси
ОДЛУКУ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности димничарске услуге, права и обавезе привредног субјекта које обавља димничарске услуге и
корисника услуга на територији општине Мали Иђош, прикупљање и чување података,
финансирање обављања димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа општине
у случају прекида у обављању димничарских услуга, мере забране, надзор над вршењем
димничарске услуге, као и друга питања везана за обављање димничарске услуге.
Члан 2.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
2. чишћење вентилационих канала и уређаја,
3. контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
4. вађење, спаљивање, стругање чађи и масних наслага у димоводним и инсталационим
објектима и уређајима као и чишћење вентилационих канала и уређаја и
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5. хемијско чишћење котлова за централно грејање који користе течне, чврсте и гасовите
енергенте као што су котлови у зградама у заједничкој својини и котлови у приватној
својини.
Члан 3.
Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају следеће значење:
1. димоводни и ложишни објекти и уређаји су: димњаци, димоводне цеви (цилиндри, шунддимњаци, димњаци са каналима и ложиштима за централно и индивидуално грејање),
димњаци и ложишта индустријских и занатских постројења и њима слични објекти и
уређаји,
2. вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални, односно вертикални отвор,
инсталација и окно који има сврху принудног или природног (термички узгон)
проветравања, одзрачивања и одимљавања простора објекта,
3. вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег или истрошеног
ваздуха, односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз вентилациони канал,
4. резервни димоводни објекат (резервни димњак) је димоводни објекат који се користи само
у случају ванредних потреба и околности и на кога може да се прикључи ложишни уређај на
чврсто гориво.
Члан 4.
Димничарске услуге обавља привредно друштво, предузетник или други привредни
субјект (у даљем тексту: Привредни субјект) коме су ти послови поверени Уговором о
поверавању комуналне делатности у складу са одлуком о начину обављања комуналне
делатности.
Члан 5.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно
корисник стана у стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и
власник, односно корисник пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни
објекти, резервни димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји (у
даљем тексту: корисник услуге).
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 6.
Димничарска услуга обавља се у циљу обезбеђивања исправног функционисања
димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне
заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске
ефикасности.
Члан 7.
Привредни субјект мора бити регистрован за обављање димничарских услуга по
важећим законима и да задовољава законом предвиођене минималне техничке и
кадровске услове за обављање ове делатности.
Привредни субјект је дужан да поседује минимално потребну техничку опремљеност,
одговарајуће дозволе за обављање димничарске делатности и простор за смештај материјала,
опреме и алата за обављање димничарских услуга.
Члан 8.
Димничарске услуге обављају запослени који су савладали основну обуку, проверу
знања и практичну проверу знања за заштиту од пожара.
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III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 9.
Привредни субјект је дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,
2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,
3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.
Члан 10.
Привредни субјект је дужан да донесе годишњи План чишћења и контроле
димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који подлежу
редовној контроли и чишћењу (у даљем тексту: План) најкасније до 1. марта за текућу
годину.
На План из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће општине Мали
Иђош.
Члан 11.
Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у
складу са Планом, у следећим временским размацима:
1. два пута годишње у породичним стамбеним зградама и стамбеним зградама за колективно
становање,
2. једном у три месеца у угоститељским објектима, пекарама, кухињама за услужно
спремање хране,
3. једном годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне
снаге до 50 кW,
4. два пута годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне
снаге од 50 кW до 1 МW.
Резервни димњаци и димњаци, који се не користе стално, контролишу се и чисте
једном у три године.
Резервни димњаци и димњаци на који нису прикључени ложишни уређаји,
контролишу се и чисте једном у десет година.
Спаљивање и стругање чађи у димоводним објектима и уређајима врши се на захтев
странке, по потреби.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима не сме се вршити за време
жетве, великих врућина и јаког ветра.
Члан 12.
Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у складу са
Планом, у следећим временским размацима:
1. једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни
вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни (примарни) канал и налази се на
његовом врху, у породичним и стамбеним зградама за колективно становање,
2. једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - HVAC клима
вентилациони системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и
сл.) и
3. свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа, филтера и
вентилатора, у којима се стварају запаљива прашина или паре масноће (за просторије и
објекте за услужно припремање хране).
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Члан 13.
Привредни субјект је дужан да корисника услуге о планираном термину редовне
контроле и чишћења објеката и уређаја у смислу ове одлуке на транспарентан начин
обавести писаним путем или да са корисником услуге путем средстава комуникације
(телефон, електронска пошта и слично) договори термин доласка.
Члан 14.
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне
контроле из чл. 11. и 12. ове Одлуке изврши контрола исправности димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, на терет подносиоца захтева.
Члан 15.
Привредни субјект коме је поверено обављање димничарских услуга дужан је да о
свим неисправностима на димоводним и ложишним објектима и уређајима, које констатује
при вршењу обавезних димничарских услуга, писмено обавести кориснике тих објеката и
уређаја, као и организациону јединицу Општинске управе надлежну за комуналне послове.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове ће путем
комуналног инспектора наложити решењем корисницима стамбеног, пословног или другог
објекта да у одређеном року отклоне утврђене недостатке на димоводним и ложишним
објектима и уређајима од којих прети опасност од пожара.
Уколико корисник у датом року не отклони утврђени недостатак, комунални
инспектор ће решењем забранити коришћење неисправног димоводног и ложишног објекта
и уређаја.
Члан 16.
Као недостаци димоводних објеката који узрокују неисправност сматраће се
нарочито:
1. ако димњак није израђен по прописима о пројектовању и извођењу за димњаке,
2. ако дебљина зидова димњака не износи најмање 12цм, а код пролазних 20цм, с тим да је
опека постављена по ширини,
3. ако спојнице димњака нису са свих страна потпуно затворене продужним малтером или
ако са спољне стране нису фуговане односно омалтерисане,
4. ако је димњак саграђен од ситних парчади опеке или другог материјала, као и од
грађевинског материјала неотпорног на утицај повишене температуре, до које може доћи у
димњаку услед његове употребе,
5. ако не постоји двострука горња и доња врата од несагоривог материјала у циљу
омогућавања нормалног вршења димничарских услуга или од бетона, која треба поставити
на најдоњем делу димњака као и на тавану, с тим да најмање одстојање од плафона и крова
износи 80цм и
6. ако димњак изграђен од опеке није удаљен од дрвених плафонских, међуспратних и
кровних конструкција као и од других запаљивих конструкција или предмета на најмање
20цм, а код лимених димњака најмање на 50цм при чему се метална облога око лимених
димњака не сматра средством изолације. При томе лимена димоводна цев мора бити
изведена испод ивице најнижег дела крова за 1м, осигурана против варничења и пада.
Код димњака индустријских, занатских и других постројења уколико се налазе у
склопу стамбених и других објеката сматра се недостатком и ако у интересу заштите
суседних објеката не надвисују суседне објекте (рачунајући од најнижег дела крова) са
најмање 5м у полупречнику од 50м рачунајући од димњака, с тим да овакви димњаци морају
бити обезбеђени заштитном мрежом за хватање и разбијање варница.
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Члан 17.
Као недостаци ложишних објеката и уређаја који узрокују неисправност сматраће се
нарочито:
1. ако су изграђени или постављени тако да могу изазвати пожар или експлозију,
2. ако нису изоловани од преноса топлоте на под или на конструкцију изграђену од
запаљивог материјала или се налазе у близини запаљивих предмета,
3. ако се у објекту у којем се користи течно гориво, не испуњавају технички услови
прописани од стране произвођача у погледу сигурности од пожара или експлозије,
4. ако се димњак и димоводне цеви користе за одвод димоводних гасова који потичу од
чврстог горива користе и за одвод димних гасова који потичу од коришћења течних горива у
ложишним објектима и
5. ако се димњак и димоводне цеви користе за одвод димних гасова (бутан, пропан, метан и
сл.) у својству вентилације.
Члан 18.
Привредни субјект је дужан:
1. да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом
из члана 10. ове Одлуке,
2. да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом
13. ове Одлуке и
3. да својим запосленима који су непосредни извршиоци димничарске услуге обезбеди
службену легитимацију минималне димензије 70x100мм, која садржи образац са насловном
страном на којој су лични подаци запосленог (фотографија, име и презиме, стручни степен
димничара, потпис), подаци о димњичарском реону (општина, град и слично), основни
подаци о овлашћеној димњичарској организацији (назив, седиште и слично) као и печат и
потпис одговорног лица које је оверава, рок важења и број службене легитимације.
Ималац службене легитимације је дужан да за време обављања димничарске
делатности исту носи и покаже, увек при улазу у објекат у којем се налази димоводни и
ложишних објекат и уређај и вентилациони канал и уређај и ако се то од њега захтева.

IV ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА
Члан 19.
Привредни субјект је дужан да води евиденцију димоводних и ложишних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја и о извршеним димничарским услугама на њима
која садржи:
1. улицу и кућни број објекта,
2. име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа
који управља зградом,
3. број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
са датумом увођења у евиденцију,
4. основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл.) и
ложишног уређаја (тип, врсту горива, снагу и сл.), односно о вентилационим каналима и
уређајима (тип, врсту, материјал, димензије и сл.), који се чисте, односно контролишу,
5. напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и
уређаја, ванредним догађајима и сл.
6. опис обављене димничарске услуге, са датумом чишћења и контроле и потпис
непосредног вршиоца димничарске услуге и
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7. потпис лица, корисника услуге, као потврду о извршеним димничарским услугама.
Члан 20.
Привредни субјект је дужан да чува податке из члана 19. ове одлуке на прописан
начин, најмање онолико времена колико је општина Мали Иђош поверила Привредном
субјекту обављање димничарске услуге и да на захтев општине Мали Иђош достави
податке о евиденцијама које је дужан да води.
Податке из става 1. овог члана Привредни субјекат је дужан да чува и у електронском
облику.
Члан 21.
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и
уређајима и вентилационим каналима и уређајима,
2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја,
3. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја
4. да плаћа цену према стварно пруженим димничарским услугама и
5. да уколико уочи неисправност димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност као што су
оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност и сл.) одмах обавести Привредни субјект.
Члан 22.
Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, због
престанка коришћења стамбеног објекта или преласка на други начин грејања, корисник
може привремено или трајно да откаже коришћење димничарских услуга, о чему писмено
обавештава Привредни субјект у ком случају предузеће не врши димничарску услугу.
Ако Привредни субјект утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана
употребљавају, заказаће њихово чишћење и о томе одмах обавестити корисника и надлежни
орган управе за послове комуналне инспекције који решењем издаје налог за чишћење.
У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних
објеката за које је отказао димњичарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести
Привредни субјект.
V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 23.
Привредни субјект за време вршења услуге добија право да финансирање обављања
димничарских услуга обезбеђује у целости наплатом накнаде од корисника услуга.
Висину накнаде обавезних димничарских услуга утврђује Привредни субјект у складу
са законом и Одлуком о комуналним делатностима.
Сагласност на цену димничарских услуга даје Веће Општине Мали Иђош, по
претходно прибављеном мишљењу организационе јединице Општинске управе општине
Мали Иђош надлежне за послове привреде и развоја.
Члан 24.
Корисник услуге плаћа утврђену накнаду према стварно пруженој димњичарској
услузи, на основу достављеног рачуна, односно записника у којем је наведена услуга која је
извршена.
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Члан 25.
Привредни субјект је дужан да свој рад и пословање организује тако да кроз
реализацију Планa из члана 10. ове Oдлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет
димничарских услуга.
VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 26.
Привредни субјект дужан је да посебним актом пропише минимум процеса рада,
потребан број и структуру радника и опреме као и ред првенства у случају прекида у
пружању димничарских услуга због непредвиђених околности (хаварије, елементарне
непогоде, ванредне ситуације и др.) или штрајка запослених у Привредном субјекту.
На акт из претходног става овог члана сагласност даје Општинска управа по
претходно прибављеном мишљењу Општинског већа.
Уколико Привредни субјект у случају прекида или поремећаја у пружању
димничарске услуге из разлога предвиђених у ставу 1. овог члана, не обезбеди минимум
процеса рада, Општинска управа ће на предлог Општинског већа, а на терет тог Привредног
субјекта исти обезбедити ангажовањем другог јавног предузећа, привредног друштва,
предузетника односно другог привредног субјекта.
VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 27.
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:
1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта Општинске управе односно
Грађевинског Инспектора општине Мали Иђош у складу са Законом о планирању и
изградњи,
2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја,
3. ложење гума или отпада било ког порекла који на било који начин могу утицати на
загађење животне средине и
4. користити их супротно намени.
VIII НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе
општине Мали Иђош надлежна за комуналне послове и организациона јединица Општинске
управе општине Мали Иђош надлежна за послове привреде и развоја.
Инспекцијски надзор у примени одредби из ове одлуке врши организациона јединица
Општинске управе општине Мали Иђош путем комуналног инспектора.
За прекршаје прописане овом одлуком инспектор је овлашћен да поднесе Захтев за
покретање прекршајног поступка или прекршајни налог у складу са чланом 31. ове Одлуке.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво или други привредни субјект (правно лице) коме је поверено вршење
димничарске услуге ако:
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1. не донесе годишњи План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја
и вентилационих канала и уређаја (члан 10),
2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје у прописаним
временским размацима (члан 11.),
3. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у прописаним
временским размацима (члан 12.),
4. не води евиденцију у складу са чл. 19. и 20. ове Одлуке и
5. не чува и не достави податке у складу са чланом 20. ове Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном
друштву или другом привредном субјекту новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 динара до 250.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 30.000,00 динара казниће се за
прекршај корисник услуге правно лице ако не омогући контролу и чишћење димоводних и
ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја (члан 21.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу
од 6.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
које поступи супротно мерама забране прописаним чланом 27. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу
од 6.000,00 динара.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-37-5/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

213.
На основу члана 116. став 13. и члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и члана 31. став 1
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тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 07.09.2018.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора Основне Школе „Никола Ђурковић“ Фекетић
Члан 1.
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне Школе „Никола Ђурковић“ Фекетић:
− из реда локалне самоуправе
1. Халгато Шандор, Фекетић
2. Клаћ Владимир, Фекетић
3. Сабо Андреа, Фекетић
− из реда запослених
1. Ороси Шандор, Фекетић
2. Турчиновић Јасмина, Фекетић
3. Кањо Иштван, Мали Иђош
− из реда родитеља
1. Бланка Вегше Ходак, Фекетић
2. Славица Ћировић, Фекетић
3. Касаш Ева, Фекетић
Члан 2.
Чланови Школског одбора Основне Школе „Никола Ђурковић“ се разрешавају због
истека мандата Школског одбора.
Члан 3.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-6/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

214.
На основу члана 116. став 13. и члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) члана 31. став 1
тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010) и на основу Закључка Националног савета мађарске националне
мањине од 27.08.2018.г. под бројем V/Z/341/2018, Скупштина општине Мали Иђош на
седници дана 07.09.2018. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора Основне Школе „Никола Ђурковић“
Фекетић
Члан 1.
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За чланове Школског одбора Основне Школе „Никола Ђурковић“ Фекетић именују
се:
−
1.
2.
3.

из реда локалне самоуправе
Халгато Шандор, Фекетић, Болманска 23
Клаћ Владимир, Фекетић, Николе Ђурковића 9
Сабо Андреа, Фекетић, Иво Лоле Рибара 21/а

−
1.
2.
3.

из реда запослених
Јасмина Турчиновић, Фекетић, 13.јули 39
Ороси Шандор, Фекетић, Братства и јединства 46
Кањо Иштван, Мали Иђош, Барток Беле 25

−
1.
2.
3.

из реда родитеља
Бланка Вегше Ходак, Фекетић, Болманска 15
Славица Шабан Ћировић, Фекетић, Косовска 6
Милијана Матијашевић, Фекетић, Херојска 8
Члан 2.
Мандат органа управљања почиње 07.09.2018. г. и траје четири године.
Члан 3.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-7/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине оппштине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

215.
На основу члана 116. став 13. и члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и члана 31. став 1
тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 07.09.2018.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ Ловћенац
Члан 1.
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ Ловћенац:
− из реда локалне самоуправе
1. Срећко Дабановић, Ловћенац
2. Радован Маркишић, Ловћенац
3. Зоран Радовановић, Ловћенац
− из реда запослених
1. Никола Косовић, Ловћенац
2. Зорица Кривокапић, Ловћенац
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3. Вера Мирановић, Фекетић
− из реда родитеља
1. Милка Атлагић, Ловћенац
2. Бранка Николић, Ловћенац
3. Светлана Грмуша, Ловћенац
Члан 2.
Чланови Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ се разрешавају због истека
мандата Школског одбора.
Члан 3.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-8/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

216.
На основу члана 116. став 13. и члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и члана 31. став 1
тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 07.09.2018.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“
Ловћенац
Члан 1.
За чланове Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ Ловћенац именују се:
− из реда локалне самоуправе
1. Михаљевић Александра, Ловћенац, Вука Караџића 21
2. Радослав Бркљач, Ловћенац, Сутјеска 16
3. Тања Радовановић, Ловћенац, Благота Мићуновића 2
− из реда запослених
1. Вера Мирановић, Фекетић, Лењинова 6
2. Зорица Кривокапић, Ловћенац, Ђуре Стругара 35
3. Никола Косовић, Ловћенац, Ђуре Ђаковића 10
− из реда родитеља
1. Милка Атлагић, Ловћенац, Баја Секулића 5
2. Светлана Грмуша, Ловћенац, Сутјеска 39
3. Бранка Николић, Ловћенац, Вука Караџића 2
Члан 2.
Мандат органа управљања почиње 07.09.2018. г. и траје четири године.

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Страна 19.

Члан 3.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-9/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине оппштине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

217.
На основу члана 116. став 13. и члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и члана 31. став 1
тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010), Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 07.09.2018.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора Огледне Основне Школе „Ади Ендре“ Мали
Иђош
Члан 1.
Разрешавају се чланови Школског одбора Огледне Основне Школе „Ади Ендре“
Мали Иђош:
− из реда локалне самоуправе
1. Левенте Кормањош, Мали Иђош
2. Терез Черник, Мали Иђош
3. Марта Паћерек, Мали Иђош
− из реда запослених
1. Каталин Керекеш, Фекетић
2. Золтан Ваш, Мали Иђош
3. Весна Биговић, Ловћенац
− из реда родитеља
1. Правиловић Тинде, Мали Иђош
2. Ленђел Моника, Мали Иђош
3. Кемивеш Сидонија, Мали Иђош
Члан 2.
Чланови Школског одбора Огледне Основне Школе „ Ади Ендре“ се разрешавају због
истека мандата Школског одбора.
Члан 3.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-10/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

Страна 20.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

218.
На основу члана 116. став 13. и члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 - др. закони) члана 31. став 1
тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 пречишћен текст и 7/2010) и на основу Закључка Националног савета мађарске националне
мањине од 27.08.2018.г под бројем V/Z/340/2018, Скупштина општине Мали Иђош на
седници данa 07.09.2018. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора Огледне Основне Школе „Ади Ендре“
Мали Иђош
Члан 1.
За чланове Школског одбора Огледне Основне Школе „Ади Ендре“ Мали Иђош
именују се:
− из реда локалне самоуправе
1. Паћерек Марта, Мали Иђош, Мункачи Михаља 2
2. Черник Терез, Мали Иђош, Сивачки пут 50
3. Сабо Ференц, Мали Иђош, Молски пут 10
− из реда запослених
1. Керекеш Каталин, Фекетић, Војвођанска 14/а
2. Ваш Золтан, Мали Иђош, ул. Моста 5
3. Харангозо Иштван, Фекетић, Гробљанска 104
− из реда родитеља
1. Јухас Ирен, Мали Иђош, Греинер Ендреа 4
2. Барањи Габријела, Мали Иђош, Широка 40
3. Вајда Магда, Фекетић, Болманска 21
Члан 2.
Мандат органа управљања почиње 07.09.2018. г. и траје четири године.
Члан 3.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-11/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине оппштине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

219.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94,79/2005, 81/2005 и 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон ), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник РС'', број 24/2011) и члана 31.став 1. тачка 10. Статута општине Мали
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 13/2008 – прећишћен текст и 7/2010)

Број 21.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Страна 21.

Скупштина општине Мали Иђош, уз сагласност Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова број: 022-705/2018 од 27.08.2018. године, на
седници одржаној дана 07.09.2018. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
I
Илдико Нађ Мељкути Кишковач, дипломирана психолошкиња из Малог Иђоша,
ул. Виноградска 20. ЈМБГ: 2910982825044 именује се за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад општине Мали Иђош на мандатни период до именовања директора
путем јавног конкурса, а најдуже до годину дана почев од 16.09. 2018. године.
II
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-12/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

220.
На основу члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници
одржаној дана 07.09.2018. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм и план рада Савета за координацију безбедности
саобраћаја на путевима општине Мали Иђош за 2018. годину.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-13/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

221.
На основу члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници
одржаној дана 07.09.2018. године доноси следеће

Страна 22.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 21.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност на Предлог Савета за координацију безбедности саобраћаја на
путевима општине Мали Иђош од 23.08.2018. године за набавку одређеног броја ауто
седишта за децу.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-14/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи Иштван, с.р.

____________________ . ____________________

222.
На основу члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници
одржаној дана 07.09.2018. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност председнику општине Мали Иђош Марку Лазићу за закључивање
уговора о јавно-приватном партнерству за замену постојећих котлова на гасно уље екстра
лако и мазут котловима на природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије
општини Мали Иђош са RESALTA д.о.о. из Београда.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-37-15/2018-02
Дана: 07.09.2018. године
МАЛИ ИЂОШ

Председник Скупштине општине
Сиђи
Иштван,
с.р.

____________________ . ____________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

21. szám

207.
SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT
KISHEGYES KÖZSÉG
Költségvetési és pénzügyi, HAA és vagyonjogi
ügyletekkel foglalkozó osztály
Szám:401-3-3/2018-04
Kelt: 2018.08.28-án
KISHEGYES
A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakasza 6. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye,
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig., 108/2013, 142/2014,
68/2015-egy. törvény és 103/2015sz.) és Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló
határozat módosításáról szóló határozat 14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 17/2018
sz.) alapján, meghozom a következő
VÉGZÉST
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

ÚJ APROPRIÁCIÓ

Folyó költségvetési
tartalék felhasználása

Leírás

Kishegyes község 2018.
évi költségvetéséről
szóló határozattal
meghatározott

Pénzelési forrás

Gazdasági osztályozás

Programosztályozás/
Tervezet

Helyrend

Fukció

Fejezet

Költségvetési rovat

1. Kishegyes község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló
határozattal meghatározott (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 17/2018 sz.), 130.000,00
dinár összegű folyó költségvetési tartalékeszközöket a következő nyitott apropriációra
osztjuk el, a határozatban nem elegendő előlátott eszközök miatt:

VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
16. PROGRAM – HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE
1

111

2101-0001 – Képviselő-testület működése

7

423

01

Szerződéses
szolgáltatások
ÖSSZESEN:

2.500.000,00

130.000.00

2.630.000.00

2.500.000,00

130.000.00

2.630.000.00

2. A megvalósításról a költségvetési, pénzügyi, helyi adóadminisztrációs és vagyonjogi
ügyletekkel foglalkozó osztály gondoskodik.
3. A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Baranyi Szilárd, s.k.
Költségvetési, pénzügyi,
HAA és vagyonjogi ügyletekkel
foglalkozó osztály vezetője

Marko Lazić, s.k.
Kishegyes községi elnöke

____________________ . ____________________
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208.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 104. szakasza 3. és 4. bekezdése (SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2017 sz.), az iskoláskor előtti közintézmények hálózatáról szóló aktus és
az általános iskolai közintézmény hálózatáról szóló aktus meghozatalának kritériumairól szóló
rendelet 2. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2018 sz.) és Kishegyes község Statútumámak
31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, a Magyar Nemzeti Tanács és a Montenegrói
Nemzeti Tanács véleményezése szerint, Kishegyes község képviselő-testülete a 2018. szeptember
7-én megtartott ülésén meghozza a következő
HATÁROZATOT
AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI KÖZINTÉZMÉNYEK HÁLÓZATÁRÓL KISHEGYES
KÖZSÉG TERÜLETÉN
1.

szakasz

A jelen határozattal meghatározzuk az iskoláskor előtti közintézmények számát és területi
elosztását Kishegyes község területén (a továbbiakban: iskoláskor előtti intézmények hálózata).
2. szakasz
Az iskoláskor előtti intézményben az oktatási-nevelési munka az iskoláskor előtti program
alapján valósul meg.
Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás programjának alapjai a következőket tartalmazzák:
- ápolási és nevelési program alapjai, hat hónapos gyerekektől három éves korig,
-iskoláskor előtti nevelési és oktatási program alapjai, három éves kortól iskolába indulásig,
beleértve az előkészítő iskoláskor előtti programot is és
-4 órás előkészítő iskoláskor előtti program.
3. szakasz
Az előkészítő iskoláskor előtti program az iskoláskor előtti intézmény rendes programjának
része, egésznapos vagy félnapos ellátással, amely az iskolába induló gyermekekkel valósul meg, 4
órán keresztül, legalább 9 hónapon át.
4. szakasz
Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés egy iskoláskor előtti közintézményben valósul meg (a
továbbiakban: iskoláskor előtti intézmény), mégpedig:
1. Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény Kishegyes, székhelye Kishegyes, II. Rákóczi Ferenc
u. 18.
2. Az intézmény nevelési-oktatási munkája 4 létesítményben valósul meg.
5. szakasz
Az előző szakaszban említett iskoláskor előtti intézmény keretén belül határozzuk meg a
létesítmények hálózatát, település és a gyermekekkel való foglalkozás formája szerint,
mégpedig:
Sorszá

Település

Létesítmény neve

Cím

Létesítmén

Udvar

Munkaszo

26.oldal

2018.év

m

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

y területe
(m2)
Egész napos ellátás létesítményei

1.

Kishegyes1

Központi óvoda

2.

Szeghegy

3.

Bácsfeketehe
gy

21. szám

területe
(m2)

bák
száma

560

1900

1

Zvončica épület

II. Rákóczi Ferenc
18.
Július 13. 8.

1100

720

2

Meggy épület

Testvériség 23.

240

1200

1

560

1900

3

100

580

1

Félnapos ellátás létesítményei
4.

Kishegyes1

Központi óvoda

5.

Kishegyes2

Gazdászati óvoda

II. Rákóczi Ferenc
18.
Lehel u. 33.

6

Szeghegy

Zvončica épület

Július 13. 8.

1100

720

3

7

Bácsfeketehe
gy

Meggy épület

Testvériség 23.

240

1200

2

Összesen:

2000

4400

13

6. szakasz
A jelen határozat hatályba lépésével érvénytelenné válik az Óvodák hálózatáról szóló
határozat Kishegyes község területén (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 6/2006 sz.).
7. szakasz
A jelen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított
nyolcadik nap lép hatályba és a 2018/2019 tanév kezdetétől alkalmazandó.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-1/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

209.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 104. szakasza 3. és 4. bekezdése (SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2017 sz.), az iskoláskor előtti közintézmények hálózatáról szóló aktus és
az általános iskolai közintézmény hálózatáról szóló aktus meghozatalának kritériumairól szóló
rendelet 2. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2018 sz.) és Kishegyes község Statútumámak
31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, a Magyar Nemzeti Tanács és a Montenegrói
Nemzeti Tanács véleményezése szerint, Kishegyes község képviselő-testülete a 2018. szeptember
7-én megtartott ülésén meghozza a következő
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HATÁROZATOT
AZ ISKOLAI KÖZINTÉZMÉNY HÁLÓZATÁRÓL KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN
1. szakasz
A jelen határozattal meghatározzuk Kishegyes község területén székhellyel rendelkező
általános iskolai közintézmények számát és területi elosztását (a továbbiakban: általános iskolák
hálózata).
2. szakasz
Az általános oktatás és nevelés nyolc évig tart, és két oktatási szakaszban valósul meg,
mégpedig, az első szakasz az első, második, harmadik és negyedik osztályt foglalja magába, a
második szakasz pedig az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályt, és három általános iskolai
közintézményben valósul meg.
3. szakasz

S.szá
m

Az általános iskolák hálózatát három általános iskola alkotja, mégpedig:
Iskola neve
Iskola székhelye és címe
Oktatás nyelve

Osztályok

1.

Ady Endre KÁI

Kishegyes, Fő u. 27.

szerb és magyar

I-VIII.

2.

Vuk Karadžić ÁI

Szeghegy, Đure Strugara szn.

szerb

I-VIII.

3.

Nikola Đurković ÁI

Bácsfeketehegy, Testvériség 6.

szerb és magyar

I-VIII.

4. szakasz
A jelen határozat hatályba lépésével érvénytelenné válik az Általános iskolák hálózatáról
szóló
határozat Kishegyes község területén (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 6/2006 és 4/2009 sz.).
5. szakasz
A jelen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított
nyolcadik nap lép hatályba, de A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság jóváhagyása után alkalmazandó, a 2018/2019 tanév
kezdetétől.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-2/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________
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A helyi önkormányzatról szóló törvény 93. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007
és 83/2004-egy. törvény és 101/2016-egy. törvény sz.), a címjegyzékről szóló rendelet 9. szakasza
2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 63/2017 sz.), a Vajdaság Autonóm Tartomány
illetékessége meghatározásáról szóló törvény 73. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009 és
67/2012 sz.-AB határozata), tartományi képviselőház nemzeti kisebbségek Vajdaság Autonóm
Tartomány területén történő hivatalos nyelv- és íráshasználatával kapcsolatos egyes kérdések
pontosabb szabályozásáról szóló határozatának 6. szakasza 2. bekezdése (Vajdaság AT Hivatalos
Lapja, 8/2003, 9/2003-kiig. és 18/2009 sz.-aktus nevének megváltozása és SZK Hivatalos
Közlönye, 69/2010 sz.-AB határozata), Kishegyes község Statútumának 101. szakasza (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.), a Magyar
Nemzeti Tanács 2018.05.29-i, V/Z/ 154/2018 sz. véleményezése, a Montenegrói Nemzeti Tanács
2018.05.28-i, 01-390 sz. véleményezése, valamint a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi
Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság 2018.06.13-i, 141-015-1/2018-03-10 sz.
jóváhagyása alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2018. szeptember 7-én megtartott
ülésén meghozza a következő
HATÁROZATOT
UTCANEVEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN
I.
A következő utcaneveket határozzuk meg Kishegyes településen:
Ssz.

Utca-falu
különálló
részének
munkaneve

Elnevezés szerb
nyelven

Elnevezés magyar
nyelven

1.

1. utca

Тополки пут

Topolyai út

2.

2. utca

Молски пут

Мoholi út

3.

4.

5.

3. utca

1. falu
különálló
része
2. falu
különálló
része

1.Кулски пут
2. Дуж станице

1.Кúlai út
2. Állomásdűlő

Мале пруге

Kisvasút

Велкер

Welker vég

II.
A következő utcaneveket határozzuk meg Szeghegy településen:

Megjegyzés

1. Temető-Kúlai út
kereszteződésétől a
vasúti sínen való
áthaladásig-elnevezés
Kúlai út(1)
2. A vasúti sínen való
áthaladástól
Bácsfeketehegy K.K.-igelnevezés-Állomásdűlő
(2)

21.szám

Ssz.

1.

2.

3.

4.
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Utca-falu
különálló
részének
munkaneve
1. falu
különálló
része
2. falu
különálló
része
3. falu
különálló
része
4. falu
különálló
része
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Elnevezés szerb
nyelven

Elnevezés magyar
nyelven

Elnevezés
montenegrói nyelven

Поток

Patak

Potok

Четврта управа

4.birtok

Četvrta uprava

Трећа управа

3.birtok

Treća uprava

Железничка

Vasút utca

Željeznička

III.
A következő utcaneveket határozzuk meg Bácsfeketehegy településen:
Ssz.

Utca-falu
különálló
részének
munkaneve

Elnevezés szerb
nyelven

Elnevezés magyar
nyelven

1.

1. utca

Маршала Тита

Tito marsall utca

A meglévő Tito marsall
utca folytatódik

2.

2. utca

Болманска

Bolmán utca

A meglévő Bolmán utca
folytatódik

3.

3. utca

Болманска

Bolmán utca

A meglévő Bolmán utca
folytatódik

4.

4. utca

Велибор Вучуровић

Velibor Vučurović utca

5.

1. falu
különálló
része

Мала шума

Kiserdő

Megjegyzés

IV.
Az utca- és térnevek kiírása összhangban kell hogy álljon a tartományi képviselőház nemzeti
kisebbségek Vajdaság Autonóm Tartomány területén történő hivatalos nyelv- és íráshasználatával
kapcsolatos egyes kérdések pontosabb szabályozásáról szóló határozatával, és a nemzeti
kisebbségek jogai és szabadsága védelmét szabályozó törvény azon részével, amely a hivatalos
nyelv- és íráshasználatra vonatkozik.
V.
A községi közigazgatás illetékes szolgálata köteles értesíteni a helyi ingatlan-nyilvántartási
szolgálatot az utcanevek meghatározásáról vagy megváltoztatásáról szóló határozatról, az
utcanevek meghatározásától vagy megváltoztatásától számított 15 napon belül.
A községi közigazgatás illetékes szolgálata köteles megfelelő módon értesíteni a szerveket,
szervezeteket, közvállalatokat, intézményeket és a polgárokat az utcanevek meghatározásáról vagy
megváltoztatásáról.
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VI.
A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-3/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

211.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. és 13. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
88/2011 és 104/2016 sz.) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 7. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám)
alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén
meghozta a következő
HATÁROZATOT
A TISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN
1. szakasz
A tisztaság fenntartásáról szóló határozat Kishegyes község területén 47. szakaszának 1. bekezdése
után még három szakasz adódik, mégpedig:
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a jogi személy felelős személye
5.000,00-50.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a vállalkozó 10.000,00-250.000,00
dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett szabálysértésért a természetes személy 5.000,0050.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetendő.
2. szakasz
A tisztaság fenntartásáról szóló határozat Kishegyes község területén többi rendelete nem változik.
3. szakasz
A jelen határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik
napon lép hatályba.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-4/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

212.
A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011.
szám) 2. és 4. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos
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Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 20. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 32. szakasza
1. bekezdésének 6. pontja, A szabálysértésekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 65/2013. szám) Kishegyes község Statútuma (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám), valamint A kommunális
tevékenységekről szóló határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 szám) alapján, a
kishegyesi községi képviselő-testülete a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a
következő
HATÁROZATOT
A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Jelen Határozattal rendezzük a kommunális tevékenység – kéményseprői szolgáltatás
végzésének feltételeit és módját, a kéményseprői szolgáltatást nyújtó gazdasági alany és a
szolgáltatáshasználók jogait és kötelezettségeit Kishegyes község területén, az adatok begyűjtését
és őrzését, a kéményseprői szolgáltatás pénzelését, a községi szervek eljárásának módját és
meghatalmazásait a kéményseprői szolgáltatás szünetelése esetében, a tiltóintézkedéseket, a
felügyeletet a kéményseprői szolgáltatás végzése felett, valamint más, a kéményseprői
szolgáltatással kapcsolatot kérdéseket.

1.
2.
3.
4.
5.

2. szakasz
Jelen Határozat értelmében kéményseprői szolgáltatások a következők:
füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések tisztítása,
szellőző csatornák és berendezések tisztítása,
füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, valamint szellőző csatornák és
berendezések ellenőrzése,
korom és zsírlerakódások kivétele, kiégetése és kikaparása a füstelvezető és installációs
objektumokból, a szellőző csatornák és berendezések tisztítása, valamint
a központi fűtésű, cseppfolyós, szilárd és gáz halmazállapotó tüzelőanyaggal működő
kazánok vegyi úton történő tisztítása, mint amily kazánok a közös tulajdonban levő
épületekben és magántulajdonban levő épületekben vannak.

3. szakasz
A Határozatban használatos kifejezések és jelentéseik:
1. füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések a következők: kémények, füstelvezető
csövek (cilinderek, gyűjtőkémények, központi és egyéni fűtésű tűzhelyekkel és csatornákkal
rendelkező kémények), gyáripari és kisipari berendezések kéményei és tűzhelyei, valamint
hozzájuk hasonló objektumok és berendezések,
2. a szellőző csatorna beszívó és kifújó vízszintes, illetve függőleges nyílás, installáció vagy ablak,
amely az objektum helyiségeinek mesterséges vagy természetes (termikus felhajtó erő)
szellőztetését, levegőztetését és füstmentesítését szolgálja,
3. a szellőző berendezés olyan berendezés, amely lehetővé teszi a friss vagy elhasznált levegő,
illetve füst és mérgező égéstermékek mesterséges áramlását a szellőző csatornán keresztül,
4. a tartalék füstelvezető objektum (tartalékkéméy) olyan füstelvezető objektum, amelyet
rendkívüli esetekben használnak, s amelyekre rá lehet kötni a szilárd fűtőanyaggal működő tüzelő
berendezést.
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4. szakasz
A kéményseprői szolgáltatást az a gazdasági társaság, vállalkozó vagy más gazdasági alany
(a továbbiakban: gazdasági alany) végzi, amelyet a Kommunális tevékenység végzéséről szóló
szerződéssel erre megbíztak, összhangban A kommunális tervékenység végzésének módjáról szóló
határozattal.
5. szakasz
A kéményseprői szolgáltatás használója olyan természetes vagy jogi személy, aki
tulajdonosa, illetve használója egy lakásnak a lakóépületben, családi ház tulajdonosa, illetve
használója, üzlethelyiség és objektum tulajdonosa vagy használója, amelyeben van füstelvezető
objektum, tartalék füstelvezető objektum, tüzelőberendezés, szellőző csatorna vagy berendezés (a
továbbiakban: szolgáltatáshasználó).
II. A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA
6. szakasz
A kéményseprői szolgáltatást a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések,
szellőző csatornák és berendezések kifogástalan működésének biztosítása, az élet és vagyon tűztől
való megelőző megóvása, a környezetvédelem, valamint az energetikai hatékonyság biztosítása
céljából végzik.
7. szakasz
A gazdasági alanynak be kell, hogy legyen jegyezve a kéményseprői szolgáltatások
végzésére a hatályos törvényekkel összangban és meg kell, hogy feleljen ay idevágó Törvény által
meghatározott minimális műszaki és szakkáderi feltételeknek ezen szolgáltatások végzésére.
A gazdasági alanynak kötelező rendelkeznie a minimális műszaki felszereltséggel, a
kéményseprői tevékenység végzéséhez megfelelő engedéllyel, valamint helyiséggel, ahol a
kéményseprői szolgáltatás végzéséhez szükséges anyagot, felszerelést és szerszámokat tárolja.
8. szakasz
A kéményseprői szolgáltatást azok a foglalkoztatottak végzik, akik végigcsinálták a
tűzvédelmi alapképzést, tudásfelmérést és gyakorlati tudásfelmérést.

III. A GAZDASÁGI ALANY ÉS A SZOLGÁLTATÁSHASZNÁLÓ JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
9. szakasz
A gazdasági alany köteles biztosítani:
1. a kéményseprői szolgáltatás tartós és zavartalan működését,
2. a kéményseprői szolgáltatás előírt terjedelmét és minőségét,
3. a kéményseprői szolgáltatás minőségének és fajtáinak fejlesztését és előmozdítását.
10. szakasz
A gazdasági alany köteles meghozni azon füstelvezető és tüzelő objektumok és
berendezések, szellőző csatornák és berendezések tisztításának és ellenőrzésének éves tervét,
amelyeket a legkésőbb a folyó év március 1-jéig ellenőrizni kell és ki kell tisztítani.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett Tervet Kishegyes Község Községi Tanácsa
hagyja jóvá.
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11. szakasz
A füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések rendes ellenőrzése és tisztítása a
Tervvel összhangban történik, a következő időközönként:
1. évente két alkalommal a családi házakban és a kollektív lakóépületekben,
2. negyedévente a vendéglátóipari objektumokban, pékségekben, ételkészítő szolgáltatást
végző konyhákban,
3. évi egy alkalommal azokban az üzlethelyiségekben és objektumokban, amelyek
tüzelőberendezésének hőenergiája nem haladja meg az 50kW-ot,
4. évi egy alkalommal azokban az üzlethelyiségekben és objektumokban, amelyek
tüzelőberendezésének hőenergiája 50 kw és 1MW között van.
A tartalékkéményeket és kéményeket, amelyeket nem használnak folyamatosan,
háromévente egy alkalommal ellenőrzik és tisztítják.
A tartalékkéményeket és kéményeket, amelyek nincsenek rákapcsolva valamilyen
tüzelőberendezésre, tízévente egyszer ellenőrzik és tisztítják.
A korom kiégetését és kikaparását a füstelvezető objektumokból és berendezésekből az
ügyfél kérésére szükség szerint végzik.
A korom kiégetését és kikaparását a füstelvezető objektumokból és berendezésekből nem
nem végezhetik aratási idő alatt, nagy hőségben és erős szélfúvásban.
12. szakasz
A szellőző csatornák és berendezések rendes ellenőrzése és tisztítása a Tervvel
összhangban történik, a következő időközönként:
1. háromévente egy alkalommal a vertikális fő (elsődleges) szellőző csatornát és központi
szellőző berendezést, amely kizárólagosan a fő (elsődleges) csatorna rendeltetését szolgálja
és el a családi házak és a kollektív lakóépületek tetején helyezkedik,
2. háromévente egy alkalommal az üzlethelyiségek és objektumok (bevásárlóközpontok
üzlethelyiségei stb.) szellőző csatornáit és berendezéseit (száraz szellőző – HVAC
klímarendszerek),
3. háromhavonta azokat a szellőző csatornákat és berendezéseket, mint amilyenek az
elszívóberendezések, filterek és ventillátorok, amelyekben égő por vagy zsírpára keletkezik
(az ételkészítő szolgáltatást végző objektumok helyiségeiben).
13. szakasz
A gazdasági alany köteles a szolgáltatáshasználót jelen határozat értelmében transzparens
módon írásban értesíteni az objektum és berendezés rendes ellenőrzésének és tisztításának
időpontjáról, vagy valamilyen kommunikációs eszköz által (telefon, elektronikus posta és
hasonlók) megbeszélni vele az időpontot.
14. szakasz
A szolgáltatáshasználó írásos úton kérvényezheti, hogy a jelen Határozat 11. és 12.
szakaszában foglalt rendes ellenőrzésen kívül a saját terhére elvégezzék a füstelvezető és tüzelő
objektumok és berendezések, szellőző csatornák és berendezések szabályosságának ellenőrzését.
15. szakasz
A kéményseprői szolgáltatás végzésével megbízott gazdasági alany köteles a füstelvezető
és tüzelő objektumok és berendezések összes hibájáról, amelyet a kötelező kéményseprői
szolgáltatás végzése során észlel, írásban értesíteni azoknak az objektumoknak és berendezéseknek
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a használóit, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekért illetékes szervezeti
egységét.
A Községi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekért illetékes szervezeti egysége a
kommunális felügyelő által határozatával meghagyja a lakó-, üzleti vagy más objektum használói
számára, hogy meghatározott határidőn belül szüntessék meg a hiányosságokat a tűzveszélyes
füstelvezető és tüzelő objektumokon és berendezéseken.
Amennyiben a használó a megadott határidőn belül nem szünteti meg a hiányosságot, a
kommunális felügyelő határozatával megtiltja a hibás füstelvezető és tüzelő objektumok és
berendezések használatát.
16. szakasz
A füstelvezető objektumok hiányosságai, amik miatt hibásnak tekinthetők, a következők:
1. a kémény nem a kéménytervezésről és kivitelezésről szóló előírásokkal összhangban lett
felépítve,
2. a kéménykürtők falainak vastagsága nem éri el a 12 cm-t, az elhúzott kéménykürtőké pedig
a 20 cm-t, azzal, hogy a téglákat szélességükben helyezik el,
3. a kémények összekötői nincsenek minden oldalról bezárva javított habarccsal vagya külső
oldaluk nincs befugázva, illetve bevakolva,
4. a kéménykürtő kis tégladarabokból vagy más anyagból, illetve olyan építőanyagból épült,
amely nem tud ellenállni a kéménykürtőben a használat során keletkező magas
hőmérsékletnek,
5. nincs felső és alsó dupla hőálló anyagból készült ajtajuk a kéményseprői szolgáltatás
rendes végzésének lehetővé tételéhez, vagy betonajtajuk, amit a kémény legalsó pontján és
a padláson kell kialakítani, azzal, hogy a homlokzat és a tetőszerkezet között legalább 80
cm helynek kell lennie,
6. a téglából készült kéménykürtő közelebb van 20 cm-nél a fahomlokzathoz, az emeletek
közötti vagy tetőszerkezethez, illetve más gyúlékony konstrukciókhoz vagy tárgyakhoz, a
lemezből készült kéménykürtő pedig közölebb van ezekhez 50 cm-nél, amikor a
lemezkémény vasborítása nem számít szigetelőeszköznek. Ennek során a lemez
kéménykürtőt 1 méterrel a tető legalacsonyabb része alatt kell vezetni, biztosítva a
szikrázástól és a leeséstől.
Ha a gyáripari, ipari és más üzemek kéményei lakóépületeken vagy más objektumokon
belül találhatóak, az is hiányosságnak számít, még abban az esetben is is, ha a szomszédos
objektumok védelme érdekében nem lógnak át a szomszédos objektumokra (a tetőszerkezet
legalacsonyabb pontjához mérve) legalább 5 méteres távolságban, a kéményéstől pedig 50 méteres
távolságban, azzal, hogy ezeket a kéményekez biztosítani kell szikrafelfogó védőhálóval.
17. szakasz
A tüzelő objektumok és berendezések hiányosságai, amik miatt hibásnak tekinthetők, a
következők:
1. úgy vannak felépítve vagy elhelyezve, hogy tüzet vagy robbanást idézhetnek elő,
2. nincsenek szigetelve a hő padlóra vagy gyúlékony anyagból épített konstrukcióra való
átvitele ellen, illetve gyúlékony dolgok közvetlen közelében helyezkednek el,
3. az objektumban, amelyben cseppfolyós fűtőanyaggal tüzelnek, nincsenek meg a gyártó
által előírt tűz- és robbanásbiztonsági feltételek,
4. a kéményt és a füstelvezető csöveket a szilárd tüzelőanyagot használó füstgázok
elvezetésére és a cseppfolyós fűtőanyagot használó füstgázok elvezetésére is használják a
tüzelő objektumokban, valamint
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5. a kéményt és a füstelvezető csöveket a füstgázok (bután, propán, metán és hasonlók)
elvezetésére szellőztetőként használják.
18. szakasz
A gazdasági alany köteles:
1. a kéményseprői szolgáltatást a jelen Határozattal és Határozat 10. szakaszában említett
Tervvel előírt módon és határidőn belül végezni,
2. a kéményseprői szolgáltatás végzésének időpontjáról jelen határozat 13. szakaszával
összhangban értesíteni a szolgáltatáshasználót és
3. foglalkoztatottjainak, akik a kéményseprői szolgáltatást közvetlenül végzik, biztosítani a
hivatali igazolványt, melynek minimális dimenziói 70x100 mm, tartalmazza az űrlapot a
borítóoldallal, amin rajta vannak a foglalkoztatott személyi adatai (fénykép, vezetéknév és
keresztnév, a kéményseprő szakképesítési fokozata, aláírás), a kéményseprői reon adatai
(község, város és hasonlók), a meghatalmazott kéményseprőszervezet alapadatai
(elnevezés, székhely és hasonlók), valamint a hitelesítő meghatalmazott személy aláírása, a
hivatali igazolvány érvényességi ideje és száma.
A hivatali igazolvány tulajdonosa köteles a kéményseprői tevékenység végzése során azt
magánál tartani és felmutatni azon épületbe való belépés előtt, amelyben a füstelvezető és tüzelő
objektumok és berendezések, a szellőző csatorna és berendezés található, valamint, amikor azt
kérik tőle.
IV. ADATBEGYŰJTÉS ÉS ŐRZÉS
19. szakasz
A gazdasági alany köteles nyilvántartást vezetni a füstelvezető és tüzelő objektumokról és
berendezésekről, a szellőző csatornákról és berendezésekről, valamint a végrehajtott kéményseprői
szolgáltatásokról, amely tartalmazza a következőket:
1. az objektum utcájának nevét és házszámát,
2. az objektum tulajdonosának, illetve használójának vezetéknevét és keresztnevét, az épületet
kezelő személy vezetéknevét és keresztnevét vagy szerv elnevezését,
3. a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, a szellőző csatornák és berendezések
számát és fajtáját a nyilvántartásba vétel dátumával együtt,
4. a füstelvezető objektum alapadatait (típusát, fajtáját, anyagát, dimenzióját és hasonlók) és a
tüzelő berendezés alapadatait (típusát, a tüzelőanyag fajtáját, erejét és hasonlók), illetve a
szellőző csatorna és berendezés alapadatait (típus, fajta, anyag, dimenziók és hasonlók),
amit tisztítanak, illetve ellenőriznek,
5. megjegyzéseket a füstelvezető objektumokról, tüzelő berendezésekről és szellőző
csatornákról és berendezésekről, rendkívüli eseményekről és hasonlók,
6. az elvégzett kéményseprői szolgáltatás leírását, a tisztítás és ellenőrzés dátumával, a
kéményseprői szolgáltatás közvetlen végzőjének aláírását és
7. a szolgáltatáshasználó személy aláírását az elvégzett kéményseprői szolgáltatás
elvégzésének igazolásaként.
20. szakasz
A gazdasági alany köteles a jelen Határozat 19. szakaszában foglalt adatokat az előírt
módon, legalább annyi ideig őrizni, amennyi időre Kishegyes község megbízta a gazgasági alanyt
a kéményseprői szolgáltatás végzésével, és Kishegyes Község kérésére kézbesíteni az adatokat
azokról a nyilvántartásokról, amelyeket köteles vezetni.
A gazdasági alany a jelen szakasz 1. szakaszában foglalt adatokat elektronikus formában is
köteles őrizni.
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21. szakasz
A szolgáltatáshasználó köteles:
lehetővé tenni a helyiségekbe való zavartalan bejutást és hozzáférést biztosítani a
füstelvezető és tüzelő berendezésekhez és objektumokhoz és berendezésekhez, valamint a
szellőző csatornákhoz és berendezésekhez,
lehetővé tenni a füstelvezető és tüzelő berendezések és objektumok és berendezések,
valamint a szellőző csatornák és berendezések tisztítását,
lehetővé tenni a füstelvezető és tüzelő berendezések és objektumok és berendezések,
valamint a szellőző csatornák és berendezések ellenőrzését,
fizetni a nyújott kéményseprői szolgáltatások árát és
amennyiben észreveszi a füstelvezető és tüzelő berendezések és objektumok és
berendezések, valamint a szellőző csatornák és berendezések olyan meghibásodását, amely
hatással van azok használhatóságára és a biztonságra, mint pl. a sérülések (leomlás, lyukak,
széthullás stb.), azonnal értesíteni a gazdasági alanyt.

22. szakasz
Amennyiben megszűnik a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések
használatának szükséglete, az objektum használatának megszűnése vagy más tüzelőanyagra való
áttérés miatt, a használó ideiglenesen vagy tartósan lemondhatja a kéményseprői szolgáltatást,
amiről írásban értesíti a gazdasági alanyt, s ebben az esetben a vállalat nem végzi a kéményseprői
szolgáltatást.
Amennyiben a gazdasági alany megállapítja, hogy a jelen szakasz 1. bekezdésében említett
objektumok és berendezések használatban vannak, arról azonnal értesíti a használót és a
Közigazgatási Hivatalo kommunális felügyelőségi ügyekben illetékes szervét, amely határozatával
elrendeli a tisztítást.
Amennyiben a használó újra használni kezdi a füstelvezető és tüzelő objektumokat,
amelyek kéményseprői szolgáltatását lemondta, köteles azonnal értesíteni a gazdasági alanyt.
V. A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOK VÉGZÉSÉNEK PÉNZELÉSE
23. szakasz
A gazdasági alanynak a szolgáltatás végzésének ideje alatt joga van arra, hogy
kéményseprői szolgáltatás végzését a szolgáltatáshasználóktól való megfizettetésével biztosítsa.
A kéményseprői szolgáltatások díjának összegét a gazdasági alany a törvénnyel és A
kommunális szolgáltatásról szóló határozattal összhangban állapítja meg.
A kéményseprői szolgáltatások árát Kishegyes Község községi Tanácsa hagyja jóvá,
Kishegyes Község Közigazgatási Hivatala gazdasági és fejlődési ügyekben illetékes szervezeti
egységének előzőleges jóváhagyásával.
24. szakasz
A szolgáltatáshasználó a valóban szolgáltatott kéményseprői szolgáltatásra megállapított
díjat fizeti, a kikézbesített számla, illetve az elvégzett szolgáltatásról szóló jegyzőkönyv alapján.
25. szakasz
A gazdasági alany köteles a munkáját és ügyvitelét úgy megszervezni, hogy a jelen
Határozat 10. szakaszában említett Terv megvalósítása által biztosítsa a kéményseprői szolgáltatás
megfelelő terjedelmét, fajtáját és minőségét.
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VI. A KÖZSÉGI SZERV ELJÁRÁSÁNAK MÓDJA ÉS MEGHATALMAZÁSAI A
KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSAKOR
26. szakasz
A gazdasági alany külön okiratával írja elő a munkamegszakítás ideje alatt a minimális
munkafolyamatot, a munkások szükséges számát és szerkezetét, a felszerelést és az elsőbbségi
sorrendet a kéményseprői szolgáltatás nyújtásához az előre nem látható körülmények
(meghibásodások, elemi csapások, katasztrófahelyzetek stb.) vagy a gazdasági alany
foglalkoztatottjainak sztrájkja esetében.
Az előző szakaszban említett okiratot a Községi Közigazgatási Hivatal hagyja jóvá, miután
beszerezte a Községi Tanács véleményét.
Amennyiben a gazdasági alany a kéményseprői szolgáltatás jelen szakasz 1. bekezdésében
felsorolt esetekben történő megszakítása vagy zavara esetén nem biztosítja a minimális
munkafolyamatot, a Községi Közigazgatási Hivatal a Községi Tanács javaslatára és a gazdasági
alany terhén más közvállalat, gazdasági társaság, vállalkozó vagy más gazdasági alany
alkalmazásával biztosítja azt.
VII. TILTÓRENDELKEZÉSEK

1.
2.
3.
4.

27. szakasz
A füstelvezető objektumokban és szellőző csatornákban tilos:
a Tervezési és építési törvénnyel összhangban építészeti és más munkálatok kivitelezése a
Községi Közigazgatási Hivatal megfelelő okirata nélkül,
más infrastrukturális objektumok és berendezések installációinak elhelyezése,
gumi vagy bármilyen más erededő hulladék égetése, amely hatással lehet a környezet
szennyezésére,
rendeltetésükkel ellenben használni őket.

VIII. FELÜGYELET
28. szakasz
Jelen Határozat végrehajtása felett a felügyeletet Kishegyes Község Közigazgatási
Hivatalának kommunális ügyekért illetékes szervezeti egysége és Kishegyes Község Közigazgatási
Hivatalának gazdasági és fejlesztési ügyekért illetékes szervezeti egysége gyakorolja.
A felügyelőségi felügyeletet a jelen Határozat rendelkezéseinek alkalmazása felett
Kishegyes Község Közigazgatási Hivatalának szervezeti egysége a kommunális felügyelő által
végzi.
A jelen Határozattal előírt szabálysértésekért a felügyelő köteles beterjeszteni a
szabálysértési eljárás elindítására vonatkozó kérelmet vagy a szabálysértési meghagyást,
összhangban a jelen Határozat 31. szakaszával.
IX. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
29. szakasz
50.000,00 dinártól 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk a gazdasági
társaságot vagy más gazdasági alanyt (jogi személy), amely meg lett bízva a kéményseprői
szolgáltatás végzésével a szabálysértésért, ha:
1. nem hozza meg a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, szellőző csatornák és
berendezések tisztításának és ellenőrzésének éves tervét (10. szakasz)
2. nem ellenőrzi és tisztítja a füstelvezető és tüzelő objektumokat és berendezéseket az előírt
időközökben (11. szakasz)
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3. nem ellenőrzi és tisztítja a szellőző csatornákat és berendezéseket az előírt időközökben
(12. szakasz)
4. nem vezeti a nyilvántartást jelen Határozat 19. és 20. szakaszaival összhangban
5. nem őrzi és kézbesíti az adatokat jelen Határozat 20. szakaszával összhangban.
A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért a gazdasági társaság vagy más
gazdasági alany felelős személyét 5.000,00-től 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.
A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért a vállalkozót 10.000,00-től
250.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.
30. szakasz
A szabálysértésért 5.000,00 dinártól 30.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk a
szolgáltatáshasználó jogi személyt, ha nem teszi lehetővé a füstelvezető és tüzelő objektumok és
berendezések, szellőző csatornák és berendezések ellenőrzését és tisztítását (21. szakasz).
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel
sújtjuk a jogi személy felelős személyét.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel
sújtjuk a vállalkozót.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 6.000,00 dináros pénzbüntetéssel
sújtjuk a természetes személyt.
31. szakasz
A szabálysértésért 30.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk a jogi személyt, ha jelen
Határozat 27. szakaszában előírt tiltóintézkedésekkel ellenben cselekszik.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel
sújtjuk a jogi személy felelős személyét.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel
sújtjuk a vállalkozót.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 6.000,00 dináros pénzbüntetéssel
sújtjuk a természetes személyt.
X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
32. szakasz
Jelen Határozat Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-5/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

213.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdése és
117. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017 és 27/2018 sz.-egy. törvény) és Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
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Végzést
a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola iskolaszéke tagjainak felmentéséről
1. szakasz
Felmentjük a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola iskolaszéke tagjait:
-a helyi önkormányzat soraiból
1. Hallgató Sándor, Bácsfeketehegy
2. Klać Vladimir, Bácsfeketehegy
3. Szabó Andrea, Bácsfeketehegy
-az alkalmazottak soraiból
1. Oroszi Sándor, Bácsfeketehegy
2. Turčinović Jasmina, Bácsfeketehegy
3. Kanyó István, Kishegyes
-a szülők soraiból
1. Végső Hodak Blanka, Bácsfeketehegy
2. Slavica Ćirović, Bácsfeketehegy
3. Kaszás Éva, Bácsfeketehegy
2. szakasz
A Nikola Đurković Általános Iskola iskolaszéke tagjait az iskolaszék mandátumának
lejárta miatt mentjük fel.
3. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-6/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

214.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdése és
117. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017 és 27/2018 sz.-egy. törvény), Kishegyes község
Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) és a Magyar Nemzeti Tanács 2018.08.27-i,
V/Z/341/2018 sz. záradéka alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2018. szeptember 7-én
megtartott ülésén meghozza a következő
Végzést
a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola iskolaszéke tagjainak kinevezéséről
1. szakasz
Kinevezzük a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola iskolaszéke tagjait:
-a helyi önkormányzat soraiból
1. Hallgató Sándor, Bácsfeketehegy, Bolmán u. 23.
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2. Klać Vladimir, Bácsfeketehegy, Nikola Đurković 9.
3. Szabó Andrea, Bácsfeketehegy, Ivo Lola Ribar 21./a
-az alkalmazottak soraiból
1. Turčinović Jasmina, Bácsfeketehegy, Július 13. u. 39.
2. Oroszi Sándor, Bácsfeketehegy, Testvériség és egység u. 46.
3. Kanyó István, Kishegyes, Bartók Béla u. 25.
-a szülők soraiból
1. Végső Hodak Blanka, Bácsfeketehegy, Bolmán u. 15.
2. Slavica Ćirović, Bácsfeketehegy, Koszovó u. 6.
3. Milijana Matijašević, Bácsfeketehegy, Hős u. 8.
2. szakasz
Az igazgatási szerv mandátuma 2018. szeptember 7-én kezdődik, és négy évig tart.
3. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-7/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

215.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdése és
117. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017 és 27/2018 sz.-egy. törvény) és Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
Végzést
a szeghegyi Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéke tagjainak felmentéséről
1. szakasz
Felmentjük a szeghegyi Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéke tagjait:
-a helyi önkormányzat soraiból
1. Srećko Dabanović, Szeghegy
2. Radovan Markišić, Szeghegy
3. Zoran Radovanović, Szeghegy
-az alkalmazottak soraiból
1. Nikola Kosović, Szeghegy
2. Zorica Krivokapić, Szeghegy
3. Vera Miranović, Bácsfeketehegy
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-a szülők soraiból
1.Milka Atlagić, Lovćenac
2. Branka Nikolić, Lovćenac
3. Svetlana Grmuša, Lovćenac
2. szakasz
A Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéke tagjait az iskolaszék mandátumának lejárta
miatt mentjük fel.
3. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-8/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

216.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdése és
117. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017 és 27/2018 sz.-egy. törvény) és Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
Végzést
a szeghegyi Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéke tagjainak kinevezéséről
1. szakasz
Kinevezzük a szeghegyi Vuk Karadžić Általános Iskola iskolaszéke tagjait:
-a helyi önkormányzat soraiból
1. Mihaljević Aleksandra, Szeghegy, Vuk Karadžić 21.
2. Radoslav Brkljač, Szeghegy, Sutjeska 16.
3. Tanja Radovanović, Szeghegy, Blagota Mićunović 2.
-az alkalmazottak soraiból
1. Vera Miranović, Bácsfeketehegy, Lenin u. 6.
2. Zorica Krivokapić, Szeghegy, Đuro Strugar 35.
3. Nikola Kosović, Szeghegy, Đuro Đaković 10.
-a szülők soraiból
1. Milka Atlagić, Szeghegy, Baja Sekulić 5.
2. Svetlana Grmuša, Szeghegy, Sutjeska 39
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3. Branka Nikolić, Szeghegy, Vuk Karadžić 2.
2. szakasz
Az igazgatási szerv mandátuma 2018. szeptember 7-én kezdődik, és négy évig tart.
3. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-9/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

217.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdése és
117. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017 és 27/2018 sz.-egy. törvény) és Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésé meghozza a következő
Végzést
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjainak felmentéséről
1. szakasz
Felmentjük a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjait:
-a helyi önkormányzat soraiból
1. Kormányos Levente, Kishegyes
2. Csernik Teréz, Kishegyes
3. Patyerek Márta, Kishegyes
-az alkalmazottak soraiból
1. Kerekes Katalin, Bácsfeketehegy
2. Vas Zoltán, Kishegyes
3. Vesna Bigović, Szeghegy
-a szülők soraiból
1. Pravilović Tünde, Kishegyes
2. Lengyel Mónika, Kishegyes
3. Kőműves Szidónia, Kishegyes
2. szakasz
Az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjait az iskolaszék mandátumának
lejárta miatt mentjük fel.
3. szakasz
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A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-10/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

218.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdése és
117. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017 és 27/2018 sz.-egy. törvény), Kishegyes község
Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) és a Magyar Nemzeti Tanács 2018.08.27-i,
V/Z/340/2018 sz. záradéka alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2018. szeptember 7-én
megtartott ülésén meghozza a következő
Végzést
a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjainak kinevezéséről
1. szakasz
Kinevezzük a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola iskolaszéke tagjait:
-a helyi önkormányzat soraiból
1. Patyerek Márta, Kishegyes, Munkácsy Mihály 2.
2. Csernik Teréz, Kishegyes, Sziváci út 50.
3. Szabó Ferenc, Kishegyes, Moholi út 10.
-az alkalmazottak soraiból
1. Kerekes Katalin, Bácsfeketehegy, Vajdaság u. 14./a
2. Vas Zoltán, Kishegyes, Híd u. 5.
3. Harangozó István, Bácsfeketehegy, Temető u. 104.
-a szülők soraiból
1. Juhász Irén, Kishegyes, Greiner Endre u. 4.
2. Baranyi Gabriella, Kishegyes, Széles u. 40.
3. Vajda Magda, Bácsfeketehegy, Bolmán u. 21.
2. szakasz
Az igazgatási szerv mandátuma 2018. szeptember 7-én kezdődik, és négy évig tart.
3. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-11/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________
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219.
A közszolgálatokról szóló törvény 18. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye,
42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 és 83/2005-kiig. egy. törvény és 83/2014 sz.-egy. törvény), a helyi
önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdése 9. pontja (SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007 és 83/204-egy. tövény, 101/2016-egy. törvény és 47/2018 sz.), a szociális védelemről
szóló törvény 124. és 125. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 sz.) és Kishegyes község
Statútumának 31. szakasza 1. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete, a Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Egyenjogúsági Titkárság
2018.08.27-i, 022-705/2018 sz. jóváhagyásával, a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén
meghozza a következő
VÉGZÉST
KISHEGYES KÖZSÉG SZOCIÁLIS KÖZPONTJA MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Kinevezzük Nagy Mélykúti Kiskovács Ildikó okleveles pszichológust, Kishegyes, Szőlősor 20.,
SZSZ:2910982825044, Kishegyes Község Szociális Központja megbízott igazgatójává, az
igazgató nyilvános pályázat útján történő kinevezésééig, de legtovább egy évre, 2018. szeptember
16-tól.
II.
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-12/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

220.
Kishegyes község Statútumának 31. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a kishegyesi községi képviselőtestület a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
JÓVÁHAGYÁSRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST
1. szakasz
Jóváhagyjuk Kishegyes község közlekedésbiztonsági tanácsa 2018. évi programját és munkatervét.
2. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-13/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke
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221.
Kishegyes község Statútumának 31. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a kishegyesi községi képviselőtestület a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
JÓVÁHAGYÁSRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST
1. szakasz
Jóváhagyjuk Kishegyes község közlekedésbiztonsági tanácsa bizonyos számú gyermekülés
vásárlásával kapcsolatos, 2018.08.23-i javaslatát.
2. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-14/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________

222.
Kishegyes község Statútumának 31. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján, a kishegyesi községi képviselőtestület a 2018. szeptember 7-én megtartott ülésén meghozza a következő
JÓVÁHAGYÁSRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST
1. szakasz
Jóváhagyjuk Marko Lazić Kishegyes községi elnökének köz- és magánpartnerségről szóló
szerződés megkötését a meglévő kazánok földgázzal működő kazánokra történő lecserélésére,
szerződéses hőenergia-szállítás mellett Kishegyes község részére, a belgrádi RESALTA d.o.o.-val.
2. szakasz
A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-37-15/2018-02
Kelt: 2018.09.07.
Kishegyes

Szűgyi István, s.k
képviselő-testület elnöke

____________________ . ____________________
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207.
REBUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
Odjeljenje za budžet i finansije, LPA
i imovinsko-pravne odnose
Broj: 401-3-3/2018-04
Dana: 28.08.2018.
MALI IĐOŠ
Na osnovu člana 61 stava 6. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik Rebublike Srbije“ broj
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014,
68/2015-dr.zakon i 103/2015) i člana 14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu
opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Sl.list opštine Mali Iđoš“ broj 17/2018) donosim
RJEŠENJE
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

NOVA
APROPRIJACIJA

Opis

Upotreba tekuće
budžetske rezerve

Utvrđeno Odlukom o
budžetu opštine Mali
Iđoš za 2018.godiiu

Izvor finansiranja

Ekonomska
klasifikacija

Programsak
klasifikacija / Projekat

Pozicija

Funkcija

Glava

Razdeo

1. Sredstva tekuće budžetske rezerve utvrđene na osnovu Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Sl.list opštine
Mali Iđoš“ broj 17/2018) u visini od 130.000.00 dinara raspoređuje se na sljedeću
otvorenu aproprijaciju zbog nedovoljno predviđenih sredstava u Odluci:

SKUPŠTINA GRADA
PROGRAM 16. – POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE
1

111

2101-0001 – Funkcionisanje skupštine

7

423

01

Usluge po ugovoru
UKUPNO:

2.500.000,00

130.000.00

2.630.000.00

2.500.000,00

130.000.00

2.630.000.00

O realizaciji staraće se Odjeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i
imovinsko-pravne poslove
2. Rješenje se obavljuje u službenom listu Opštine Mali Iđoš.

Rukovodilac odjeljenja za budžet, LPA i
imovinsko-pravne poslove
Baranji Silard, s.r.

predsjednik
Opštine Mali Iđoš
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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208.
Na osnovu člana 104. stav 3. i 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(„Službeni glasnik RS“, broj 88/2017), člana 2. Uredbe o kriterijumima za donošenje akta о mreži
javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola („Službeni glasnik RS“ broj
21/2018) i člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“,
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010), po pribavljenom mišljenju Nacionalnog savjeta mađarske
nacionalne manjine i Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine Skupština opštine Mali
Iđoš, na svojoj sjednici dana 07.09.2018. godine, donosi
ODLUKU
O MREŽI JAVNIIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI
OPŠTINE MALI IĐOŠ
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj i prostorni raspored javne predškolske ustanove na
teritoriji opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: mreža predškolskih ustanova).
Član 2.
Vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi ostvaruje se na osnovu predškolskog
programa.
-

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja sadrže:
osnove programa nege i vaspitanja djece uzrasta od šest mjeseci do tri godine,
osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja djece od tri godine do polaska
u školu, uključujući i osnove pripremnog predškolskog programa i
pripremni predškolski program u trajanju od 4 sata.
Član 3.

Pripremni predškolski program je dio redovnog programa predškolske ustanove u
cjelodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa djecom u godini pred polazak u školu
u trajanju od četiri sata dnevno najmanje 9 mjeseci.
Član 4.
Predškolsko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u jednoj javnoj predškolskoj ustanovi (u
daljem tekstu: predškolska ustanova), i to:
1. Predškolska ustanova „Petar Pan“ Mali Iđoš sa sjedištem u Malom Iđošu, ulica, II.
Rakoci Ferenca 18.
2.Vaspitno-obrazovni rad predškolske ustanove ostvaruje se u 4 objekta.
Član 5.
U okviru predškolske ustanove iz prethodnog člana utvrđuje se mreža objekata prema
naseljenim mjestima i oblicima rada sa djecom, i to:
Red.
broj

Nas.
mjesto

Naziv objekta

Adresa

Površina
objekta

Površina
dvorišta

Broj
radnih
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(m2)

(m2)

soba

Objekti cjelodnevnog boravka
1
2

Mali Iđoš 1
Lovćenac

Centralno zabavište
Zgrada Zvončica

II.Rakoci Ferenca 18.
13. Juli 8.

560
1100

1900
720

1
2

3

Feketić

Zgrada Višnja

Bratstva 23.

240

1200

1

Objekti poludnevnog boravka
4

Mali Iđoš 1

Centralno zabavište

II.Rakoci Ferenca 18.

560

1900

3

5

Mali Iđoš 2

Gazdinsko zabavište

Lehelova 33.

100

580

1

6

Lovćenac

Zgrada Zvončica

13. Juli 8.

1100

720

3

7

Feketić

Zgrada Višnja

Bratstva 23.

240

1200

2

Ukupno:

2000

4400

13

Član 6.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o mreži dječjih vrtića na teritoriji
opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 6/2006).
Član 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“, a primenjuje se počev od školske 2018/2019 godine.

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-1/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

209.
Na osnovu člana 104. stav 3. i 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(„Službeni glasnik RS“, broj 88/2017), člana 2. Uredbe o kriterijumima za donošenje akta o mreži
javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola („Službeni glasnik RS“ broj
21/2018) i člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“,
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010), po pribavljenom mišljenju Nacionalnog savjeta mađarske
nacionalne manjine i Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine Skupština opštine Mali
Iđoš, na svojoj sjednici dana 07.09.2018. godine, donosi
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ODLUKU
O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI
OPŠTINE MALI IĐOŠ
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola sa sjedištem na
teritoriji opštine Mali Iđoš (u daljem tekstu: mreža osnovnih škola).
Član 2.
Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa i to
prvi ciklus obuhvata prvi, drugi, treći i četvrti razred i drugi ciklus obuhvata peti, šesti, sedmi i
osmi razred, koje se ostvaruje u tri javne osnovne škole.
Član 3.
Mrežu javnih osnovnih škola čine: tri osnovne škole prema sljedećem:
Red.broj

Naziv škole

Sjedište škole i adresa

Nastavni jezik

Razrednost

1

OOŠ „Adi Endre“

Mali Iđoš, Glavna 27.

srpski i mađarski

I-VIII

2

OŠ “Vuk Karadžić“

Lovćenac,Đure Strugara bb.

srpski

I-VIII

3

OŠ “Nikola Đurković“

Feketić, Bratstva 6.

srpski i mađarski

I-VIII

Član 4.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o mreži osnovnih škola na
teritoriji opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 6/2006 i 4/2009).
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljuivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“, a primenjuje se po pribavljenoj saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje,
propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice počev od školske 2018/2019 godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-2/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

210.
Na osnovu člana 93. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“ broj 129/2007
i 83/2004 – dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon), člana 9. stav 2. Uredbe o adresnom registru („
Službeni glasnik RS“ broj 63/2017), člana 73. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne
pokrajine Vojvodine („ Službeni glasnik RS“ broj 99/2009 i 67/2012 - odluka US), člana 6. stava
2. Pokrajinske skupštinske odluke o bližem uređivanja pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i
pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list AP
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Vojvodine“ broj 8/2003, 9/2003 – ispr. i 18/2009 – promjena naziva akta i „ Sl. glasnik RS“, broj
69/2010 – odluka US), člana 101. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš",
broj 13/2008 – prečišćeni tekst i 7/2010)po pribavljenom mišljenju Nacionalnog savjeta mađarske
nacionalne manjine br. V/Z/154/2018 od 29.05.2018., Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne
manjine br. 01-390 od 28.05.2018.godine godine i saglasnosti Pokrajinskog sekretarijata za
regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu broj: 141-015-1/2018-03-10 od
13.06.2018. godine, Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici dana 07.09.2018. godine,
donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ
I
Utvrđuju se nazivi ulica u naselju Mali Iđoš, i to:
Red.
broj

Radni naziv
ulice zaselka

Naziv na srpskom
jeziku

Naziv na
mađarskom jeziku

1.

Ulica 1

Topolki put

Topolyai út

2.

Ulica 2

Molski put

Moholi út

1.Kulski put
2. Duž stanice

1.Kúlai út
2. Állomásdűlő

3.

Ulica 3

4.

Zaselak 1

Male pruge

Kisvasút

5.

Zaselak 2

Velker

Welker vég

Napomena

1. Od raskrsnice ulice
Grobljanska - Kulski put
do prelaza preko
železničke pruge - naziv
Kulski put (1)
2. Od prelaza preko
železničke pruge do K.O.
Feketić - naziv Duž stanice
(2)

II
Utvrđuju se nazivi ulica u naselju Lovćenac, i to:
Red.
broj

Radni naziv
ulice zaselka

Naziv na srpskom
jeziku

Naziv na mađarskom
jeziku

1.

Zaslek 1

2.

Zaselak 2

Četvrta
uprava

4.birtok

3.

Zaselak 3

Treća
uprava

3.birtok

4.

Ulica 1

Potok

Patak

Železnička

Vasút utca

III.

Naziv na
crnogorskom jeziku
Potok
Četvrta uprava
Treća uprava
Željeznička
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Utvrđuju se nazivi ulica u naselju Feketić, i to:
Red.
broj

Radni naziv
ulice zaselka

Naziv na
srpskom
jeziku

Naziv na
mađarskom jeziku

1.

Ulica 1

Maršala Tita

Tito marsall utca

2.

Ulica 2

Bolmanska

Bolmán utca

3.

Ulica 3

Bolmanska

Bolmán utca

4.

Ulica 4

5.

Zaselak 1

Velibor
Vučurović

Napomena

Postojeća Maršal
Tita ulica se nastavlja
Postojeća
Bolmanska ulica se
nastavlja
Postojeća
Bolmanska ulica se
nastavlja

Velibor Vučurović
utca

Mala šuma

Kiserdő

IV.
Nazivi ulica i trgova treba da budu ispisani u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom
odlukom o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih
manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i zakonom kojim se uređuju zaštita prava i
sloboda nacionalnih manjina, u delu kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.
V.
Nadležna služba opštinske uprave dužna je da o odluci o utvrđivanju ili izmjeni naziva
ulica obavjesti mesno nadležnu Službu za katastar nepokretnosti u roku od 15 dana od dana
utvrđivanja ili izmjene naziva ulica.
O utvrđivanju ili izmjeni naziva ulica, nadležna služba opštinske uprave je dužna da, na
pogodan način obavjesti organe, organizacije, javna šreduzeća ustanove i građane.
VI.
Ovu odluku objaviti u „ Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-3/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

211.
Na osnovu čl. 2. i 13. Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.glasnik RS“ broj 88/2011 i
104/2016) i člana 31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana
07.09.2018.godine donijela je
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ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA TERITORIJI
OPŠTINE MALI IĐOŠ
Član 1.
U članu 47. Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Mali Iđoš dodaju se posle
stava 1.tri stava koji glase:
„Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 dinara do
50.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000,00 dinara do
250.000,00 dinara preduzetnik.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 dinara do
50.000,00 dinara fizičko lice.“
Član 2.
U ostalom delu odredbe Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Mali Iđoš ostaju
neizmjenjene.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-4/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

212.
Na osnovu člana 2. i 4. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike
Srbije“, broj 88/2011), člana 20. stav 1. tačka 5. i člana 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007 i 83/2014), člana 35. stav 2. i
člana 39. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 65/2013), Statuta
opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2008-prečišćen tekst i 07/2010) i
Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 39/2016), Skupština
opštine Mali Iđoš, na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 07.09.2018. godine, donosi
ODLUKU O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja komunalne djelatnosti - dimničarske
usluge, prava i obaveze privrednog subjekta koje obavlja dimničarske usluge i korisnika usluga na
teritoriji opštine Mali Iđoš, prikupljanje i čuvanje podataka, finansiranje obavljanja dimničarske
usluge, način postupanja i ovlašćenja organa opštine u slučaju prekida u obavljanju dimničarskih
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usluga, mjere zabrane, nadzor nad vršenjem dimničarske usluge, kao i druga pitanja vezana za
obavljanje dimničarske usluge.
Član 2.
Dimničarske usluge, u smislu ove odluke, su:
1. čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja,
2. čišćenje ventilacionih kanala i uređaja,
3. kontrola dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja,
4. vađenje, spaljivanje, struganje čađi i masnih naslaga u dimovodnim i instalacionim objektima i
uređajima kao i čišćenje ventilacionih kanala i uređaja i
5. hemijsko čišćenje kotlova za centralno grejanje koji koriste tečne, čvrste i gasovite energente
kao što su kotlovi u zgradama u zajedničkoj svojini i kotlovi u privatnoj svojini.
Član 3.
Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:
1. dimovodni i ložišni objekti i uređaji su: dimnjaci, dimovodne cevi (cilindri, šund-dimnjaci,
dimnjaci sa kanalima i ložištima za centralno i individualno grejanje), dimnjaci i ložišta
industrijskih i zanatskih postrojenja i njima slični objekti i uređaji,
2. ventilacioni kanal je usisni i odsisni horizontalni, odnosno vertikalni otvor, instalacija i okno
koji ima svrhu prinudnog ili prirodnog (termički uzgon) provetravanja, odzračivanja i odimljavanja
prostora objekta,
3. ventilacioni uređaj je uređaj koji omogućuje prinudno strujanje svežeg ili istrošenog vazduha,
odnosno dima i toksičnih produkata sagorevanja kroz ventilacioni kanal,
4. rezervni dimovodni objekat (rezervni dimnjak) je dimovodni objekat koji se koristi samo u
slučaju vanrednih potreba i okolnosti i na koga može da se priključi ložišni uređaj na čvrsto gorivo.
Član 4.
Dimničarske usluge obavlja privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt (u
daljem tekstu: Privredni subjekt) kome su ti poslovi povereni Ugovorom o poveravanju komunalne
djelatnosti u skladu sa odlukom o načinu obavljanja komunalne djelatnosti.
Član 5.
Korisnik dimničarske usluge je fizičko ili pravno lice koje je vlasnik, odnosno korisnik
stana u stambenoj zgradi, vlasnik, odnosno korisnik porodične stambene zgrade i vlasnik, odnosno
korisnik poslovnog prostora i objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti, rezervni dimovodni
objekti, ložišni uređaji, ventilacioni kanali i uređaji (u daljem tekstu: korisnik usluge).
II USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNIČARSKE USLUGE
Član 6.
Dimničarska usluga obavlja se u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja dimovodnih
i ložišnih objekata i uređaja, ventilacionih kanala i uređaja, preventivne zaštite života i imovine od
požara, zaštite životne sredine, kao i energetske efikasnosti.
Član 7.
Privredni subjekt mora biti registrovan za obavljanje dimničarskih usluga po važećim
zakonima i da zadovoljava zakonom predviđene minimalne tehničke i kadrovske uslove za
obavljanje ove djelatnosti.
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Privredni subjekt je dužan da poseduje minimalno potrebnu tehničku opremljenost,
odgovarajuće dozvole za obavljanje dimničarske djelatnosti i prostor za smještaj materijala,
opreme i alata za obavljanje dimničarskih usluga.
Član 8.
Dimničarske usluge obavljaju zaposleni koji su savladali osnovnu obuku, proveru znanja i
praktičnu proveru znanja za zaštitu od požara.

III PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNOG SUBJEKTA I KORISNIKA USLUGA
Član 9.
Privredni subjekt je dužan da obezbjedi:
1. trajno i nesmetano obavljanje dimničarskih usluga,
2. propisani obim i kvalitet dimničarskih usluga,
3. razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsta dimničarskih usluga.
Član 10.
Privredni subjekt je dužan da donese godišnji Plan čišćenja i kontrole dimovodnih i
ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja koji podležu redovnoj kontroli i čišćenju
(u daljem tekstu: Plan) najkasnije do 1. marta za tekuću godinu.
Na Plan iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš.
Član 11.
Redovna kontrola i čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja vrši se u skladu sa
Planom, u sljedećim vremenskim razmacima:
1. dva puta godišnje u porodičnim stambenim zgradama i stambenim zgradama za kolektivno
stanovanje,
2. jednom u tri mjeseca u ugostiteljskim objektima, pekarama, kuhinjama za uslužno spremanje
hrane,
3. jednom godišnje u poslovnim prostorima i objektima sa ložišnim uređajem toplotne snage do 50
kW,
4. dva puta godišnje u poslovnim prostorima i objektima sa ložišnim uređajem toplotne snage od
50 kW do 1 MW.
Rezervni dimnjaci i dimnjaci, koji se ne koriste stalno, kontrolišu se i čiste jednom u tri
godine.
Rezervni dimnjaci i dimnjaci na koji nisu priključeni ložišni uređaji, kontrolišu se i čiste
jednom u deset godina.
Spaljivanje i struganje čađi u dimovodnim objektima i uređajima vrši se na zahtev stranke,
po potrebi.
Spaljivanje čađi u dimovodnim objektima i uređajima ne sme se vršiti za vreme žetve,
velikih vrućina i jakog vetra.
Član 12.
Redovna kontrola i čišćenje ventilacionih kanala i uređaja vrši se u skladu sa Planom, u
sljedećim vremenskim razmacima:
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1. jednom u tri godine za vertikalni glavni (primarni) ventilacioni kanal i centralni ventilacioni
uređaj, koji je namenjen isključivo za glavni (primarni) kanal i nalazi se na njegovom vrhu, u
porodičnim i stambenim zgradama za kolektivno stanovanje,
2. jednom u tri godine za ventilacioni kanal i uređaj (suve ventilacije - HVAC klima ventilacioni
sistemi) za poslovne prostore i objekte (poslovni objekti tržnih centara i sl.) i
3. svaka tri meseca za ventilacioni kanal i uređaj poput odsisnih napa, filtera i ventilatora, u kojima
se stvaraju zapaljiva prašina ili pare masnoće (za prostorije i objekte za uslužno pripremanje
hrane).
Član 13.
Privredni subjekt je dužan da korisnika usluge o planiranom terminu redovne kontrole i
čišćenja objekata i uređaja u smislu ove odluke na transparentan način obavesti pisanim putem ili
da sa korisnikom usluge putem sredstava komunikacije (telefon, elektronska pošta i slično)
dogovori termin dolaska.
Član 14.
Korisnik usluge može da zahteva, pisanim putem, da se mimo propisane redovne kontrole
iz čl. 11. i 12. ove Odluke izvrši kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i
ventilacionih kanala i uređaja, na teret podnosioca zahteva.
Član 15.
Privredni subjekt kome je povereno obavljanje dimničarskih usluga dužan je da o svim
neispravnostima na dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima, koje konstatuje pri vršenju
obaveznih dimničarskih usluga, pismeno obavesti korisnike tih objekata i uređaja, kao i
organizacionu jedinicu Opštinske uprave nadležnu za komunalne poslove.
Organizaciona jedinica Opštinske uprave nadležna za komunalne poslove će putem
komunalnog inspektora naložiti rješenjem korisnicima stambenog, poslovnog ili drugog objekta da
u određenom roku otklone utvrđene nedostatke na dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima
od kojih preti opasnost od požara.
Ukoliko korisnik u datom roku ne otkloni utvrđeni nedostatak, komunalni inspektor će
rješenjem zabraniti korišćenje neispravnog dimovodnog i ložišnog objekta i uređaja.
Član 16.
Kao nedostaci dimovodnih objekata koji uzrokuju neispravnost smatraće se naročito:
1. ako dimnjak nije izrađen po propisima o projektovanju i izvođenju za dimnjake,
2. ako debljina zidova dimnjaka ne iznosi najmanje 12cm, a kod prolaznih 20cm, s tim da je opeka
postavljena po širini,
3. ako spojnice dimnjaka nisu sa svih strana potpuno zatvorene produžnim malterom ili ako sa
spoljne strane nisu fugovane odnosno omalterisane,
4. ako je dimnjak sagrađen od sitnih parčadi opeke ili drugog materijala, kao i od građevinskog
materijala neotpornog na uticaj povišene temperature, do koje može doći u dimnjaku usled njegove
upotrebe,
5. ako ne postoji dvostruka gornja i donja vrata od nesagorivog materijala u cilju omogućavanja
normalnog vršenja dimničarskih usluga ili od betona, koja treba postaviti na najdonjem delu
dimnjaka kao i na tavanu, s tim da najmanje odstojanje od plafona i krova iznosi 80cm i
6. ako dimnjak izgrađen od opeke nije udaljen od drvenih plafonskih, međuspratnih i krovnih
konstrukcija kao i od drugih zapaljivih konstrukcija ili predmeta na najmanje 20cm, a kod limenih
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dimnjaka najmanje na 50cm pri čemu se metalna obloga oko limenih dimnjaka ne smatra
sredstvom izolacije. Pri tome limena dimovodna cev mora biti izvedena ispod ivice najnižeg dela
krova za 1m, osigurana protiv varničenja i pada.
Kod dimnjaka industrijskih, zanatskih i drugih postrojenja ukoliko se nalaze u sklopu
stambenih i drugih objekata smatra se nedostatkom i ako u interesu zaštite susednih objekata ne
nadvisuju susedne objekte (računajući od najnižeg dela krova) sa najmanje 5m u poluprečniku od
50m računajući od dimnjaka, s tim da ovakvi dimnjaci moraju biti obezbeđeni zaštitnom mrežom
za hvatanje i razbijanje varnica.
Član 17.
Kao nedostaci ložišnih objekata i uređaja koji uzrokuju neispravnost smatraće se naročito:
1. ako su izgrađeni ili postavljeni tako da mogu izazvati požar ili eksploziju,
2. ako nisu izolovani od prenosa toplote na pod ili na konstrukciju izgrađenu od zapaljivog
materijala ili se nalaze u blizini zapaljivih predmeta,
3. ako se u objektu u kojem se koristi tečno gorivo, ne ispunjavaju tehnički uslovi propisani od
strane proizvođača u pogledu sigurnosti od požara ili eksplozije,
4. ako se dimnjak i dimovodne cevi koriste za odvod dimovodnih gasova koji potiču od čvrstog
goriva koriste i za odvod dimnih gasova koji potiču od korišćenja tečnih goriva u ložišnim
objektima i
5. ako se dimnjak i dimovodne cevi koriste za odvod dimnih gasova (butan, propan, metan i sl.) u
svojstvu ventilacije.
Član 18.
Privredni subjekt je dužan:
1. da dimničarske usluge vrši na način i u rokovima propisanim ovom odlukom i Planom iz člana
10. ove Odluke,
2. da o terminu vršenja dimničarskih usluga obavesti korisnika usluge u skladu sa članom 13. ove
Odluke i
3. da svojim zaposlenima koji su neposredni izvršioci dimničarske usluge obezbedi službenu
legitimaciju minimalne dimenzije 70x100mm, koja sadrži obrazac sa naslovnom stranom na kojoj
su lični podaci zaposlenog (fotografija, ime i prezime, stručni stepen dimničara, potpis), podaci o
dimnjičarskom reonu (opština, grad i slično), osnovni podaci o ovlašćenoj dimnjičarskoj
organizaciji (naziv, sedište i slično) kao i pečat i potpis odgovornog lica koje je overava, rok
važenja i broj službene legitimacije.
Imalac službene legitimacije je dužan da za vreme obavljanja dimničarske djelatnosti istu
nosi i pokaže, uvek pri ulazu u objekat u kojem se nalazi dimovodni i ložišnih objekat i uređaj i
ventilacioni kanal i uređaj i ako se to od njega zahteva.

IV PRIKUPLJANJE I ČUVANJE PODATAKA
Član 19.
Privredni subjekt je dužan da vodi evidenciju dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i
ventilacionih kanala i uređaja i o izvršenim dimničarskim uslugama na njima koja sadrži:
1. ulicu i kućni broj objekta,
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2. ime i prezime vlasnika, odnosno korisnika objekta, ime i prezime lica ili naziv organa koji
upravlja zgradom,
3. broj i vrstu dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja sa datumom
uvođenja u evidenciju,
4. osnovne podatke o dimovodnom objektu (tip, vrstu, materijal, dimenzije i sl.) i ložišnog uređaja
(tip, vrstu goriva, snagu i sl.), odnosno o ventilacionim kanalima i uređajima (tip, vrstu, materijal,
dimenzije i sl.), koji se čiste, odnosno kontrolišu,
5. napomene o stanju dimovodnih objekata, ložišnih uređaja i ventilacionih kanala i uređaja,
vanrednim događajima i sl.
6. opis obavljene dimničarske usluge, sa datumom čišćenja i kontrole i potpis neposrednog vršioca
dimničarske usluge i
7. potpis lica, korisnika usluge, kao potvrdu o izvršenim dimničarskim uslugama.
Član 20.
Privredni subjekt je dužan da čuva podatke iz člana 19. ove odluke na propisan način,
najmanje onoliko vremena koliko je opština Mali Iđoš poverila Privrednom subjektu obavljanje
dimničarske usluge i da na zahtev opštine Mali Iđoš dostavi podatke o evidencijama koje je dužan
da vodi.
Podatke iz stava 1. ovog člana Privredni subjekat je dužan da čuva i u elektronskom obliku.
Član 21.
Korisnik usluga dužan je:
1. da omogući ulaz u prostorije i nesmetan prilaz dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima i
ventilacionim kanalima i uređajima,
2. da omogući čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja,
3. da omogući kontrolu dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja
4. da plaća cenu prema stvarno pruženim dimničarskim uslugama i
5. da ukoliko uoči neispravnost dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i
uređaja koje utiču na upotrebljivost i sigurnost kao što su oštećenja (obrušavanje, pukotine,
rastrešenost i sl.) odmah obavesti Privredni subjekt.
Član 22.
Ako prestane sa upotrebom dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja, zbog prestanka
korišćenja stambenog objekta ili prelaska na drugi način grejanja, korisnik može privremeno ili
trajno da otkaže korišćenje dimničarskih usluga, o čemu pismeno obaveštava Privredni subjekt u
kom slučaju preduzeće ne vrši dimničarsku uslugu.
Ako Privredni subjekt utvrdi da se objekti i uređaji iz stava 1. ovog člana upotrebljavaju,
zakazaće njihovo čišćenje i o tome odmah obavestiti korisnika i nadležni organ uprave za poslove
komunalne inspekcije koji rješenjem izdaje nalog za čišćenje.
U slučaju kada korisnik ponovo otpočne sa korišćenjem dimovodnih i ložišnih objekata za
koje je otkazao dimnjičarsku uslugu, dužan je da odmah o tome obavesti Privredni subjekt.
V FINANSIRANJE OBAVLJANJA DIMNIČARSKIH USLUGA
Član 23.
Privredni subjekt za vreme vršenja usluge dobija pravo da finansiranje obavljanja
dimničarskih usluga obezbeđuje u celosti naplatom naknade od korisnika usluga.
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Visinu naknade obaveznih dimničarskih usluga utvrđuje Privredni subjekt u skladu sa
zakonom i Odlukom o komunalnim djelatnostima.
Saglasnost na cenu dimničarskih usluga daje Vijeće Opštine Mali Iđoš, po prethodno
pribavljenom mišljenju organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Mali Iđoš nadležne za
poslove privrede i razvoja.
Član 24.
Korisnik usluge plaća utvrđenu naknadu prema stvarno pruženoj dimnjičarskoj usluzi, na
osnovu dostavljenog računa, odnosno zapisnika u kojem je navedena usluga koja je izvršena.
Član 25.
Privredni subjekt je dužan da svoj rad i poslovanje organizuje tako da kroz realizaciju Plana
iz člana 10. ove Odluke, obezbedi odgovarajući obim, vrstu i kvalitet dimničarskih usluga.
VI NAČIN POSTUPANJA I OVLAŠĆENJA ORGANA OPŠTINE U SLUČAJU PREKIDA
U OBAVLJANJU DIMNIČARSKIH USLUGA
Član 26.
Privredni subjekt dužan je da posebnim aktom propiše minimum procesa rada, potreban
broj i strukturu radnika i opreme kao i red prvenstva u slučaju prekida u pružanju dimničarskih
usluga zbog nepredviđenih okolnosti (havarije, elementarne nepogode, vanredne situacije i dr.) ili
štrajka zaposlenih u Privrednom subjektu.
Na akt iz prethodnog stava ovog člana saglasnost daje Opštinska uprava po prethodno
pribavljenom mišljenju Opštinskog veća.
Ukoliko Privredni subjekt u slučaju prekida ili poremećaja u pružanju dimničarske usluge
iz razloga predviđenih u stavu 1. ovog člana, ne obezbedi minimum procesa rada, Opštinska
uprava će na prijedlog Opštinskog veća, a na teret tog Privrednog subjekta isti obezbediti
angažovanjem drugog javnog preduzeća, privrednog društva, preduzetnika odnosno drugog
privrednog subjekta.
VII MJERE ZABRANE
Član 27.
Na dimovodnim objektima i ventilacionim kanalima nije dozvoljeno:
1. izvođenje građevinskih i drugih radova bez odgovarajućeg akta Opštinske uprave odnosno
Građevinskog Inspektora opštine Mali Iđoš u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
2. postavljanje instalacija drugih infrastrukturnih objekata i uređaja,
3. loženje guma ili otpada bilo kog porekla koji na bilo koji način mogu uticati na zagađenje
životne sredine i
4. koristiti ih suprotno nameni.
VIII NADZOR
Član 28.
Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Opštinske uprave opštine
Mali Iđoš nadležna za komunalne poslove i organizaciona jedinica Opštinske uprave opštine Mali
Iđoš nadležna za poslove privrede i razvoja.
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Inspekcijski nadzor u primeni odredbi iz ove odluke vrši organizaciona jedinica Opštinske
uprave opštine Mali Iđoš putem komunalnog inspektora.
Za prekršaje propisane ovom odlukom inspektor je ovlašćen da podnese Zahtev za
pokretanje prekršajnog postupka ili prekršajni nalog u skladu sa članom 31. ove Odluke.
IX KAZNENE ODREDBE
Član 29.
Novčanom kaznom od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
privredno društvo ili drugi privredni subjekt (pravno lice) kome je povereno vršenje dimničarske
usluge ako:
1. ne donese godišnji Plan čišćenja i kontrole dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i
ventilacionih kanala i uređaja (član 10),
2. ne kontroliše i ne čisti dimovodne i ložišne objekte i uređaje u propisanim vremenskim
razmacima (član 11.),
3. ne vrši redovnu kontrolu i čišćenje ventilacionih kanala i uređaja u propisanim vremenskim
razmacima (član 12.),
4. ne vodi evidenciju u skladu sa čl. 19. i 20. ove Odluke i
5. ne čuva i ne dostavi podatke u skladu sa članom 20. ove Odluke,
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu ili
drugom privrednom subjektu novčanom kaznom od 5.000,00 dinara do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000,00
dinara do 250.000,00 dinara.
Član 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara do 30.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
korisnik usluge pravno lice ako ne omogući kontrolu i čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i
uređaja, ventilacionih kanala i uređaja (član 21.)
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od
10.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od
6.000,00 dinara.
Član 31.
Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje
postupi suprotno merama zabrane propisanim članom 27. ove Odluke.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od
10.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od
6.000,00 dinara.
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 32.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“.

SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 06-37-5/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik SKUPŠTINE
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

213.
Na osnovu člana 116. stav 13. i člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) i člana 31. stav 1 tačka 10.
Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010),
Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 07.09.2018. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne Škole „Nikola Đurković“ Feketić
Član 1.
Razrješavaju se članovi Školskog odbora Osnovne Škole „Nikola Đurković“ Feketić:
− iz reda lokalne samouprave
1. Halgato Šandor, Feketić
2. Klać Vladimir, Feketić
3. Sabo Andrea, Feketić
− iz reda zaposlenih
1. Orosi Šandor, Feketić
2. Turčinović Jasmina, Feketić
3. Kanjo Ištvan, Mali Iđoš
− iz reda roditelja
1. Blanka Vegše Hodak, Feketić
2. Slavica Ćirović, Feketić
3. Kasaš Eva, Feketić
Član 2.
Članovi Školskog odbora Osnovne Škole „Nikola Đurković“ se razrješavaju zbog isteka
mandata Školskog odbora.
Član 3.
Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-6/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________
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214.
Na osnovu člana 116. stav 13. i člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) člana 31. stav 1 tačka 10.
Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) i na
osnovu Zaključka Nacionalnog savjeta mađarske nacionalne manjine od 27.08.2018.g. pod brojem
V/Z/341/2018, Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 07.09.2018. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne Škole „Nikola Đurković“
Feketić
Član 1.
Za članove Školskog odbora Osnovne Škole „Nikola Đurković“ Feketić imenuju se:
− iz reda lokalne samouprave
1. Halgato Šandor, Feketić, Bolmanska 23
2. Klać Vladimir, Feketić, Nikole Đurkovića 9
3. Sabo Andrea, Feketić, Ivo Lole Ribara 21/a
− iz reda zaposlenih
1. Jasmina Turčinović, Feketić, 13.juli 39
2. Orosi Šandor, Feketić, Bratstva i jedinstva 46
3. Kanjo Ištvan, Mali Iđoš, Bartok Bele 25
− iz reda roditelja
1. Blanka Vegše Hodak, Feketić, Bolmanska 15
2. Slavica Šaban Ćirović, Feketić, Kosovska 6
3. Milijana Matijašević, Feketić, Herojska 8
Član 2.
Mandat organa upravljanja počinje 07.09.2018. g. i traje četiri godine.
Član 3.
Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-7/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine oppštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

215.
Na osnovu člana 116. stav 13. i člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) i člana 31. stav 1 tačka 10.
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Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010),
Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 07.09.2018. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne Škole „Vuk Karadžić“ Lovćenac
Član 1.
Razrješavaju se članovi Školskog odbora Osnovne Škole „Vuk Karadžić“ Lovćenac:
− iz reda lokalne samouprave
1. Srećko Dabanović, Lovćenac
2. Radovan Markišić, Lovćenac
3. Zoran Radovanović, Lovćenac
− iz reda zaposlenih
1. Nikola Kosović, Lovćenac
2. Zorica Krivokapić, Lovćenac
3. Vera Miranović, Feketić
− iz reda roditelja
1. Milka Atlagić, Lovćenac
2. Branka Nikolić, Lovćenac
3. Svetlana Grmuša, Lovćenac
Član 2.
Članovi Školskog odbora Osnovne Škole „Vuk Karadžić“ se razrješavaju zbog isteka
mandata Školskog odbora.
Član 3.
Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-8/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

216.
Na osnovu člana 116. stav 13. i člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) i člana 31. stav 1 tačka 10.
Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010),
Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 07.09.2018. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne Škole „Vuk Karadžić“
Lovćenac
Član 1.
Za članove Školskog odbora Osnovne Škole „Vuk Karadžić“ Lovćenac imenuju se:
− iz reda lokalne samouprave
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1. Mihaljević Aleksandra, Lovćenac, Vuka Karadžića 21
4. Radoslav Brkljač, Lovćenac, Sutjeska 16
5. Tanja Radovanović, Lovćenac, Blagota Mićunovića 2
− iz reda zaposlenih
1. Vera Miranović, Feketić, Lenjinova 6
2. Zorica Krivokapić, Lovćenac, Đure Strugara 35
6. Nikola Kosović, Lovćenac, Đure Đakovića 10
− iz reda roditelja
1. Milka Atlagić, Lovćenac, Baja Sekulića 5
2. Svetlana Grmuša, Lovćenac, Sutjeska 39
3. Branka Nikolić, Lovćenac, Vuka Karadžića 2
Član 2.
Mandat organa upravljanja počinje 07.09.2018. g. i traje četiri godine.
Član 3.
Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-9/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine oppštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

217.
Na osnovu člana 116. stav 13. i člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(„Službeni glasnik RS“ broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) i člana 31. stav 1 tačka 10. Statuta
opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010), Skupština
opštine Mali Iđoš na sjednici dana 07.09.2018. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Školskog odbora Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš
Član 1.
Razrješavaju se članovi Školskog odbora Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš:
− iz reda lokalne samouprave
1. Levente Kormanjoš, Mali Iđoš
2. Terez Černik, Mali Iđoš
3. Marta Paćerek, Mali Iđoš
− iz reda zaposlenih
1. Katalin Kerekeš, Feketić
2. Zoltan Vaš, Mali Iđoš
3. Vesna Bigović, Lovćenac
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− iz reda roditelja
1. Pravilović Tinde, Mali Iđoš
2. Lenđel Monika, Mali Iđoš
3. Kemiveš Sidonija, Mali Iđoš
Član 2.
Članovi Školskog odbora Ogledne Osnovne Škole „ Adi Endre“ se razrješavaju zbog isteka
mandata Školskog odbora.
Član 3.
Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-10/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

218.
Na osnovu člana 116. stav 13. i člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni) člana 31. stav 1 tačka 10.
Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) i na
osnovu Zaključka Nacionalnog savjeta mađarske nacionalne manjine od 27.08.2018.g pod brojem
V/Z/340/2018, Skupština opštine Mali Iđoš na sjednici dana 07.09.2018. godine donosi sljedeće
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Školskog odbora Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“
Mali Iđoš
Član 1.
Za članove Školskog odbora Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš imenuju se:
− iz reda lokalne samouprave
1. Paćerek Marta, Mali Iđoš, Munkači Mihalja 2
2. Černik Terez, Mali Iđoš, Sivački put 50
3. Sabo Ferenc, Mali Iđoš, Molski put 10
− iz reda zaposlenih
1. Kerekeš Katalin, Feketić, Vojvođanska 14/a
2. Vaš Zoltan, Mali Iđoš, ul. Mosta 5
3. Harangozo Ištvan, Feketić, Grobljanska 104
− iz reda roditelja
1. Juhas Iren, Mali Iđoš, Greiner Endrea 4
2. Baranji Gabrijela, Mali Iđoš, Široka 40
3. Vajda Magda, Feketić, Bolmanska 21
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Član 2.
Mandat organa upravljanja počinje 07.09.2018. g. i traje četiri godine.
Član 3.
Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-11/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine oppštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

219.
Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 42/91,
71/94,79/2005, 81/2005 i 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon ), člana 32. stav 1. tačka
9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon,
101/2016 - dr. zakon i 47/2018 ), člana 124. i 125. Zakona o socijalnoj zaštiti (''Službeni glasnik
RS'', broj 24/2011) i člana 31.stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine
Mali Iđoš“, broj 13/2008 – prećišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš, uz saglasnost
Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova broj: 022705/2018 od 27.08.2018. godine, na sjednici održanoj dana 07.09.2018. godine donosi
R J E Š E NJ E
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
OPŠTINE MALI IĐOŠ
I
Ildiko Nađ Meljkuti Kiškovač, diplomirana psihološkinja iz Malog Iđoša, ul.
Vinogradska 20. JMBG: 2910982825044 imenuje se za vršioca dužnosti direktora Centra za
socijalni rad opštine Mali Iđoš na mandatni period do imenovanja direktora putem javnog
konkursa, a najduže do godinu dana počev od 16.09. 2018. godine.
II
Ovo rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-12/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

220.
Na osnovu člana 31. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2008 –
prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana 07.09.2018.
godine donosi sljedeće
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RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
Član 1.
Daje se saglasnost na Program i plan rada Savjeta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na
putevima opštine Mali Iđoš za 2018. godinu.
Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-13/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

221.
Na osnovu člana 31. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2008 –
prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana 07.09.2018.
godine donosi sljedeće
RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
Član 1.
Daje se saglasnost na Prijedlog Savjeta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima
opštine Mali Iđoš od 23.08.2018. godine za nabavku određenog broja auto sjedišta za djecu.
Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-14/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi Ištvan, s.r.

____________________ . ____________________

222.
Na osnovu člana 31. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2008 –
prečišćen tekst i 07/10) Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj dana 07.09.2018.
godine donosi sljedeće
RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI
Član 1.
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Daje se saglasnost predsjedniku opštine Mali Iđoš Marku Laziću za zaključivanje ugovora
o javno-privatnom partnerstvu za zamjenu postojećih kotlova na gasno ulje ekstra lako i mazut
kotlovima na prirodni gas uz ugovorno isporučivanje toplotne energije opštini Mali Iđoš sa
RESALTA d.o.o. iz Beograda.
Član 2.
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-37-15/2018-02
Dana: 07.09.2018. godine
MALI IĐOŠ

predsjednik Skupštine opštine
Siđi
Ištvan,
s.r.

____________________ . ____________________
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