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156.

На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.закон и 47/18) члана 95. став 1. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16 и
113/17), члана 64. став 1. тачка 13. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“, број 7/2019) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош
(„Сл.лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош на
седници одржаној 15.08.2019. године доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

1. Расписује се јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе
општине Мали Иђош на мандатни период од пет година.
2. Саставни део ове Одлуке је јавни конкурс за попуњавање положаја.
3. Оглас објавити на интернет презентацији општине Мали Иђош www.maliidjos.rs а
обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен
оглас објавити у дневним новинама „Политика“ и у листу „Magyar szó“ на мађарском
језику.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-38-1/2019-01
Дана: 15.08.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.
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На основу члана члана 64. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“, број 7/2019) и члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008), Општинско веће Општине Мали
Иђош дана 15.08.2019. године доноси
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ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним
и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа

Члан 1.
Овим Правилником се врше измене и допуне Правилника (у даљем тексту:
Правилник) о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима
редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ број
24/2016-пречишћени текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017 и 5/2019).
Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. Правилника после речи „и ђацима генерације основних школа“
додаје се текст „и ученицима средњих школа који су претходну школску годину завршили
са просеком 5,00.“
Члан 3.
У члану 5. у ставу 3. Правилника после речи „изнад 4,50“ додаје се текст „и 5,00.“
Члан 4.
У члану 9. у ставу 1. Правилника после речи „и вуковци“ додаје се текст „и
ученицима средњих школа који су претходну школску годину завршили са просеком 5,00.“
Члан 5.
У члану 10. у ставу 1. Правилника после речи „и вуковци“ додаје се текст „и
ученицима средњих школа који су претходну школску годину завршили са просеком 5,00.“
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
општине Мали Иђош.“

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-38-2/2019-01
Дана: 15.08.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.
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На основу члана 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
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113/2017 – др. закон), члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 95/2016), Општинско веће општине Мали Иђош дана
15.08.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
Именује се конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање
положаја Начелникa Oпштинске управе, у звању службеник на положају у I групи.
(у даљем тексту: конкурсна комсија) у саставу:
1. Милош Жмукић, дипломирани правник, Члан општинског већа,
2. Леа Ковач Добо, дипломирани правник, службеник стручан у области, за коју се
попуњава радно место,
3. Ангела Ситаш, дипломирани правник, службеник који обавља послове
управљања људским ресурсима.
Конкурсна комисија има задатак да спроведе изборни поступак за попуњавање
положаја из става 1. диспозитива овог решења, у складу са Уредбом о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе.
Образложење
Данило Дабовић, дипломирани правник из Ловћенца, постављен је за начелника
Општинскр управе општине Mали Иђош, решењем Општинског већа општине Мали Иђош
број: 06-1-15/2014-01 од 09.09.2014. године на мандатни период од 5 година.
С обзиром да именованом дана 08.09.2019. године истиче мандат, потребно је
расписати јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника Општинске управе разврстаног
у звање, под редним бројем 1. Правилника о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи и стручним службама општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“, број 33/2017, 14/2018, 19/2018, 6/2019 и 9/2019).
Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да за службенике на положају у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на
положају.
Чланом 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да jавни конкурс за попуњавање положаја оглашава покрајински
орган надлежан за постављење на положај, односно Веће. Пре оглашавања јавног конкурса
за попуњавање положаја надлежан покрајински орган, односно Веће образује конкурсну
комисију.
Чланом 96. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да најмање један члан комисије мора имати стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, један члан
који је стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из
области управљања људским ресурсима.
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На поступак спровођења јавног конкурса примењују се одредбе Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Решење доставити:
1. Члановима конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса
2. Кадровској евиденцији
3. Архиви
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-38-3/2019-01
Дана: 15.08.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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Општинско веће општине Мали Иђош, на основу члана 4. и 95. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) и члана 12. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), дана 15.08.2019.
године оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Мали Иђош, у Малом Иђошу, Улица Главна бр. 32.
II Радно место која се попуња.:
Начелник Oпштинске управе, у звању службеник на положају у I групи.
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и
надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу
организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине. Одговара Општинском већу и Председнику општине за благовремено
и квалитетно обављање свих послова и задатака из делокруга свог рада.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање:
-

-

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2017, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016 и
113/2017 –др.закон) и
Уредбе о спровђењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 95/2016) – усмена провера.

III Место рада:
Мали Иђош, Главна бр. 32.
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Општинско веће општине Мали Иђош, у Малом Иђошу, Главна бр. 32., са назнаком „За
конкурсну комисију“ препорученом пошиљком или непосредно, предајом Писарници
Општинске управе општине Мали Иђош.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Анита Дороги, телефон: 024/730010.
VI Услови за рад на радном месту:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није
правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
обавештења у дневним новинама „Политика“ и у дневном листу „Magyar szó“.
Обавештење о огласу о јавном конкурсу објављено је у дневним новинама „Политика“ дана
17.08.2019. године и у дневном листу „Magyar Szó“ дана 17.08.2019. године.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-

-

потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту
(лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном
правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима);
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доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа;
уверење МУП-полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци;
доказ о познавању рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за
рад у државним органима.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016 и 95/20)18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Наведене изјаве могуће је преузети на интернет презентацији општине Мали Иђош која
се налазе у прилогу јавног конкурса.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
IX Трајање радног односа:За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено
време на период од 5 година.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту
обавиће се провера знања, стручних оспособљености и вештина које се вреднују у изборном
поступку. О тачном времену и месту провере знања, стручне оспособљености и вештина,
кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим
пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа
општине Мали Иђош.
Термини који су у овом јавном огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају
природни мушки и женски род на које се односе.
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Овај оглас објављуље се на интернет презентацији општине Мали Иђош www.maliidjos.rs а
обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас
објављуљу се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике
Србије „Политика“ Београд и у листу „Magyar szó“ на мађарском језику.

Датум оглашавања: 17.08.2019. године
Датум истека рока за пријављивање: 01.09.2019. године
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-38-4/2019-01
Дана: 15.08.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и
другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине
Мали Иђош“ бр. 24/2016 – пречишћен текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 и 19/2019),
Општинско веће опшине Мали Иђош дана 15.08.2019. године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних
ученика основних и средњих школа у шк. 2019/2020 години
I
Општина Мали Иђош врши партиципацију у следећим трошковима редовних ученикa
основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:
A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који путују сваки дан
(партиципација у трошковима месечне карте).
Услови за признање права на партиципацију:
1. да је редован ученик основне или средње школе;
2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош.
Ученици средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у
путним трошковима.
А/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:
1. Захтев за признавање права – (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично
у Услужном центру);
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе или основне
школе;
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља
или старатеља;
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4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља.
А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:
1. Ученик, односно домаћинство који је корисник права на материјално обезбеђење
породице или новчане социјалне помоћи поред документације из тачке А/1 овог
огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на
материјално обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи.
2. Вуковци основних школа у шк. 2018/2019. години поред документацијe из тачке
А/1 овог огласа, прилажу и фотокопију Вукове дипломе.
3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2018/2019. години поред документацијe из
тачке А/1 овог огласа, прилажу и доказ о својству ђака генерације.
4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 и са 5,00 односно 8. разред
основне школе са просеком изнад 4,50, поред документацијe из тачке А/1 овог огласа
прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, а оригинал се подноси на увид
службеном лицу који води поступак.
5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак,
поред документацијe из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног и
важећег Решења о признавању права на дечји додатак.
НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу.
Б Партиципација у трошковима домског смештаја ученика средњих школа са
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош ако је седиште средње школе
удаљено више од 30 км од места пребивалишта ученика (партиципација у трошковима
домског смештаја);
Услови за признавање права на партиципацију:
1. да је редован ученик средње школе;
2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош;
3. да је корисник домског смештаја.
Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у
трошковима домског смештаја.
Б/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:
1. Захтев за признавање права (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично
у Услужном центру);
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе;
3. Фотокопија Уговора са Домом ученика;
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;
5. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља
или старатеља.
Б/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:
1. Вуковци основних школа у 2018/2019. години поред наведене документацију
прилажу и фотокопију Вукове дипломе;
2. Фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на материјално
обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи.
3. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 и са 5,00 односно 8. разред
основне школе са просеком изнад 4,50 поред документацијe из тачке Б/1 овог
огласа, прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, а оригинал се
подноси на увид службеном лицу који води поступак.
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4. Ученици средњих школа који су корисници права на дечји додатак, поред
документацијe из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног и
важећег Решења о признавању права на дечји додатак.
В Партиципација у трошковима приватног смештаја ученика средњих школа са
пребивалиштем на територији општине Мали Иђош ако је седиште средње школе
удаљено више од 30 км од места пребивалишта ученика (партиципација у трошковима
приватног смештаја);
Услови за признање права на партиципацију:
1. да је редован ученик средње школе;
2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош;
3. да је корисник приватног смештаја;
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;
5. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља
или старатеља;
Ученицима средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у
трошковима приватног смештаја.
В/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:
1. Захтев за признавање права;
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе;
3. Изјава родитеља да је ученик кориснк приватног смештаја;
4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља;
5. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља
или старатеља;
В/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:
1. Фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на материјално
обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи;
2. Вуковци основних школа у 2018/2019. години поред наведене документацију
прилажу и фотокопију Вукове дипломе;
3. Ученици који су претходну школску годину у средњој школи односно 8.
разред основне школе завршили са просеком изнад 4,50 и 5,00 прилажу и
фотокопију сведочанства;
4. Ученици средњих школа који су корисници права на дечји додатак прилажу
и фотокопију правоснажног и важећег Решења о признавању права на дечји
додатак.
II
Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима
средњих и основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег
и зимског распуста.
III
Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали
Иђош (У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама). Адреса:
Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32;
Захтеви се предају почев од 15.08.2019. године до 14.09.2019. године
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О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење
решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-38-5/2019-01
Дана: 15.08.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

19. szám

156.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye,
129/07, 83/14-egy. törvény, 101/16-egy. törvény és 47/18 szám), az autonóm tartományok és helyi
önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 95. szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos
Közlönye, 21/16 és 113/17 szám), Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 13.
pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa
Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes
község Községi tanácsa a 2019. augusztus 15-én megtartott ülésén meghozza a következő
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁNAK VEZETŐJE-TISZTSÉG
BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL
1. Kiírjuk Kishegyes község Községi közigazgatásának vezetője-tisztség betöltésére irányuló
nyilvános pályázatot, amely öt évre szól.
2. A tisztség betöltésére irányuló nyilvános pályázat a jelen határozat szerves része.
3. A hirdetést meg kell jelentetni Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, a nyilvános
pályázatról szóló értesítést, valamint azon honlap címét, amelyen a hirdetés megjelent,
pedig a Politika és Magyar Szó napilapban.
4. A jelen határozat a meghozatala napján lép érvénybe.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-38-1/2019-01
Kelt: 2019.08.15-én

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019
szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. augusztus 15-én
meghozza a következő
SZABÁLYZATOT
Kishegyes község általános iskolás és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb
költésgeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat módosításáról
1. szakasz
A jelen szabályzattal módosul Kishegyes község általános iskolás és középiskolás diákok
útiköltségéhez és egyéb költésgeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat (a továbbiakban:
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szabályzat) (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 24/2016-egységes szerkezetbe foglalt szöveg,
27/2016, 24/2017, 25/2017 és 5/2019).
2. szakasz
A szabályzat 3. szakaszának 1. bekezdésében a „ és az általános iskolák generáció
diákjainak”
szavak után hozzá kell adni „ és azon középiskolásoknak, akik az előző iskolaévet 5,00
átlageredménnyel fejezték” szöveget.
3. szakasz
A szabályzat 5. szakaszának 3. bekezdésében a „4,50 feletti” szavak után hozzá kell adni az
„és 5,00” szöveget.
4. szakasz
A szabályzat 9. szakaszának 1. bekezdésében az „és a Vuk-díjasok” szavak után hozzá kell
adni „és azon középiskolásoknak, akik az előző iskolaévet 5,00 átlageredménnyel fejezték”
szöveget.
5. szakasz
A szabályzat 10. szakaszának 1. bekezdésében az „és a Vuk-díjasok” szavak után hozzá
kell adni „és azon középiskolásoknak, akik az előző iskolaévet 5,00 átlageredménnyel fejezték”
szöveget.
6. szakasz
A jelen szabályzat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Marko Lazić, s.k.
Községi tanács
KT elnöke
Szám: 06-38-2/2019-01
Kelt: 2019.08.15-én
____________________ . ____________________
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Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény
4. és 95. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 számegységes szerkezetbe foglalt szöveg), az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek
munkahelyeinek betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 15.
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa
2019. augusztus 15-én meghozza a következő
VÉGZÉST
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Kinevezzük a Községi közigazgatás vezetője-tisztség betöltésére irányuló nyilvános
pályázatot lefolytató pályázati bizottságot, tisztséggel rendelkező tisztviselő, I. csoport (a
továbbiakban: pályázati bizottság), a következő összetételben:
1. Miloš Žmukić, okleveles jogász, községi tanácstag
2. Kovács Dobó Lea, okleveles jogász, szakértő tisztviselő azon a területen, amelyhez a
betöltendő munkahely tartozik,
3. Szitás Angéla, okleveles jogász, emberi erőforrások irányítását végző tisztviselő.
A pályázati bizottság feladata lefolytatni a jelen végzés rendelkező részének 1. bekezdésében
említett tisztség betöltésének választási eljárását, az autonóm tartományok és helyi önkormányzati
egységek munkahelyeinek betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló
rendelettel összhangban.
Indoklás
Danilo Dabović, szeghegyi okleveles jogászt Kishegyes község Községi tanácsa
2014.09.09-i, 06-1-15/2014-01 sz. végzésével helyezték tisztségbe, mint Kishegyes község
Községi közigazgatásának vezetője, 5 éves mandátumra.
Mivel a nevezett személy mandátuma 2019. szeptember 8-án lejár, ki kell írni a Kishegyes
község Községi közigazgatásának vezetője-tisztség betöltésére irányuló nyilvános pályázatot,
amely az 1. sorszámú rangfokozat Kishegyes község Községi közigazgatásában és
szakszolgálataiban lévő munkahelyek szervezéséről és besorolásáról szóló szabályzatában
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 33/2017, 14/2018, 19/2018, 6/2019 és 9/2019).
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény
4. szakasza előírja, hogy az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek beosztásban
lévő tisztviselői esetén, a jogokat és kötelességeket, a munkaadó nevében, az autonóm tartományi
szerv, illetve a beosztásban lévő tisztviselő tisztségbe helyezésére illetékes önkormányzati egység
végzi.
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény
95. szakasza előírja, hogy a tisztség betöltésére irányuló nyilvános pályázatot a tisztségbe
helyezésre illetékes tartományi szerv teszi közzé, illetve a tanács. A tisztség betöltésére irányuló
nyilvános pályázat közzététele előtt az illetékes tartományi szerv, illetve tanács pályázati
bizottságot alakít.
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény
96. szakasza előírja, hogy a bizottság legalább egy tagja egyetemi végzettséggel kell hogy
rendelkezzen általános egyetemi képzés, 240 ESPB, mesterképzés, szakirányú képzés, illetve
legalább négy éves általános képzés, vagy szakirányú képzés, egy tagja szakértő kell hogy legyen
azon a területen, amelyhez a betöltendő munkahely tartozik, és egy tisztviselő, aki az emberi
erőforrások irányítását végzi.
A nyilvános pályázat lefolytatása során az autonóm tartományok és helyi önkormányzati
egységek munkahelyeinek betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felsoroltak alapján döntöttünk a rendelkező rész szerint.
A végzést kézbesíteni a következőknek:
1. A nyilvános pályázatot lefolytató pályázati bizottság tagjai
2. Káderügyi nyilvántartás
3. Levéltár
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Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 4. és
95. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám-egységes
szerkezetbe foglalt szöveg), az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek
munkahelyeinek betöltésére irányuló belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet 12.
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa
2019. augusztus 15-én meghirdeti a következő
TISZSTSÉG BETÖLTÉSÉRE IRÁNYULÓ
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
I. Betöltendő munkahely szerve:
Kishegyes község Községi közigazgatása, Kishegyes, Fő u. 32.
II. Betöltendő munkahely:
Községi közigazgatás vezetője, tisztséggel rendelkező tisztviselő, I. csoport.
Munkaköri leírás: Irányítja és összehangolja a Községi közigazgatás munkáját, megtervezi,
irányítja és felügyeli a Községi közigazgatás munkáját, összehangolja a Községi közigazgatás
szervezeti egységeinek munkáját és biztosítja annak működését, mint egységes szerv, megvalósítja
a szervezeti egységek együttműködését a Községi közigazgatáson belül, egyéb ügyleteket is ellát a
törvénnyel, a község Statútumával, a Képviselő-testület, Községi tanács és a községi elnök
határozataival összhangban. Munkájáért a községi tanácsnak és a községi elnöknek felel.
Feltételek: Felsőfokú végzettséggel rendelkezik jogtudomány terén, általános akadémiai
tanulmányokon legkevesebb 240 ESPB ponttal, akadémiai mesterképzésen, szakmai
mesterképzésen,
szakképesítési
akadémiai
tanulmányokon,
szakképesítési
szakmai
tanulmányokon, illetve legkevesebb négy éven át tartó alapvető vagy szakképesítési egyetemi
tanulmányokon, államvizsgával és legalább öt éves munkatapasztalattal rendelekzik a szakmában,
számítógépes ismeretekkel rendelkezik (MS Office csomag és internet).
A kiválasztási eljárás során a következők ismeretét ellenőrzik:
-A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2017, 83/2014-egy.
törvény, 101/2016-egy. törvény és 47/2018 sz.)
- Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám-egységes szerkezetbe foglalt
szöveg)
-Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek tisztviselői munkahelyeinek
rendszerezésére irányuló mércékről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 88/2016 és
113/2017-egy. törvény) és
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- Az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek munkahelyeinek betöltésére irányuló
belső és nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016
szám)-szóbeli ellenőrzés.
III. Munkavégzés helye:
Kishegyes, Fő u. 32.
IV. A jelentkezéseket a következő címre kell küldeni:
Kishegyes község Községi tanácsa, Kishegyes, Fő u. 32., a következő megjelöléssel:
„Pályázati bizottság részére”, ajánlott küldemény formájában, vagy közvetlenül átadni
Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójában.
V. Pályázattal kapcsolatos értesítésekkel megbízott személy: Dorogi Anita, telefon:
024/730
010
VI. Munkahely feltételei:
Szerb állampolgárság; nagykorúság; a pályázaton részt vevőnek korábban nem szűnt meg
munkaviszonya állami szervnél, autonóm tartomány vagy helyi önkormányzati egység
szervénél munkaviszonyból eredő kötelesség súlyosabb megsértése miatt, jogerősen nem elítélt
legalább hat hónapig terjedő börtönbüntetésre.
VII. A nyilvános pályázatra való jelentkezés benyújtásának határideje a nyilvános
pályázatról szóló értesítés Politika és Magyar Szó napilapban történő meghirdetésétől számított
15 nap.
A nyilvános pályázatról szóló hirdetménnyel kapcsolatos értesítés 2019. augusztus 17-én jelent
meg a Politika napilapban, valamint 2019. augusztus 17-én a Magyar Szó napilapban.
VIII. A pályázatra való jelentkezés mellé benyújtandó bizonylatok:
-önéletrajzzal és eddigi munkatapasztalat leírásával ellátott, aláírt jelentkezés;
-nyilatkozat arról, hogy a fél egyedül szerzi be azon tényekről szóló adatokat, amelyekről
nyilvántartást vezetnek, vagy a szerv tegye meg helyette;
-eredeti állampolgársági bizonylat vagy annak fénymásolata;
-eredeti születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata;
-szakképzettséget igazoló diploma hitelesített fénymásolata;
- a szakmai munkatapasztalatról szóló bizonyíték eredeti példánya vagy hitelesített
fénymásolata (bizonylatok, végzések és egyéb okirat, amellyel bizonyítja, mely munkahelyen,
milyen szakképesítéssel és mely időszakban szerezte a munkatapasztalatot);
-az államvizsgáról szóló bizonylat eredeti példánya vagy annak hitelesített fénymásolata (a jogi
szakvizsgával rendelkezők annak bizonylatát kézbesítik az államvizsga helyett);
-bizonylat, miszerint a jelöltnek korábban nem szűnt meg a munkaviszonya állami szervben,
autonóm tartományi szervben vagy helyi önkormányzati egységben a munkaviszonyból eredő
kötelesség súlyosabb megsértése miatt;
- BM-rendőrhivatal bizonylata, miszerint nem ítélték el jogerősen legalább hat hónapig tartó
börtönbüntetésre;
-bizonylat a számítógépes ismeretekről.
Minden bizonyítékot eredeti, vagy község, bíróság vagy közjegyző által hitelesített
fénymásolat formájában kell csatolni. Lehet csatolni olyan fénymásolatokat is, amelyeket
2017. márciusa előtt hitelesítettek a bíróságon, illetve községi közigazgatásnál.
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Tényállásról szóló dokumentumok, amelyekről nyilvántartást vezetnek: állampolgársági
bizonylat, születési anyakönyvi kivonat, államvizsgáról szóló bizonylat.
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 9. és 103. szakaszának rendelkezése többek
között előírja (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2016 és 95/2018 sz.-hiteles értelmezés), hogy a
szerv betekinthet azon személyes adatokba, beszerezheti és feldolgozhatja azokat, amelyekről
nyilvántartást vezetnek, kivéve ha a fél kijelenti, hogy egyedül szerzi be azokat az adatokat.
A jelöltnek ki kell töltenie egy nyilatkozatot, hogy a két lehetőség közül melyik mellett
döntött- a szerv szerezze be az adatokat, vagy a jelölt egyedül teszi azt meg. A nyilatkozat
letölthető Kishegyes község honlapjáról.
A kitöltött nyilatkozatot mellékelni kell az előzőekben felsorolt bizonyítékokhoz, hogy a szerv
el tudjon járni.
Az állampolgársági és születési anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolat is lehet.

IX. Munkaviszony időtartama:
Az említett munkahelyen történő munkaviszony meghatározott időre szól, 5 évre.
X. Kiválasztási eljárás lefolytatásának helye, napja és ideje:
Minden olyan jelölttel, aki időben nyújtotta be, és akinek engedélyezett, érthető és teljes a
jelentkezése, és csatolt mellé minden szükséges bizonyítékot, és aki eleget tesz a meghirdetett
munkahely feltételeinek, tudásfelmérést végeznek, amelyet értékelnek a kiválasztási eljárás
során. A pontos időről és helyszínről a jelöltek telefonon lesznek értesítve.
Megjegyzsés:
A határidőn kívül érkezett, nem engedélyezett, érthetetlen vagy hiányos jelentkezéseket, és
azon jelentkezéseket, amelyek mellé nem csatolták a szükséges bizonyítékokat, eredeti vagy
hitelesített fénymásolat formájában, elutasítják.
A nyilvános pályázatot Kishegyes község Községi tanácsa által kinevezett Pályázati bizottság
folytatja le.
A jelen hirdetmény megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, a nyilvános
pályázatról szóló, és azon honlapról szóló értesítés, ahol a hirdetmény megjelent, pedig a Szerb
Köztársaság egész területén megjelenő Politika napilapban és magyar nyelven a Magyar Szó
napilapban.
Meghirdetés dátuma: 2019.08.17.
Jelentkezési határidő: 2019.09.01.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-38-4/2019-01
Kelt: 2019. augusztus 15-én

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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160.
Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb
költségeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja, 24/2016-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 és
19/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. augusztus 15-én közzéteszi a
következő

NYILVÁNOS HIRDETÉST
általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez és egyéb költségeihez való
hozzájárulásra való jogosultság elismerésére a 2019/2020 tanévben
I.
Kishegyes község a Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és
középiskolás tanulók következő költségeihez járul hozzá:

A. Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és középiskolás
tanulók útiköltségéhez való hozzájárulás, akik mindennap utaznak (a hónapos jegy
költségeihez való hozzájárulás).
Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei:
1.
2.

rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának;
lakóhelye Kishegyes község területén van.

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra.

A/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS:

Jogosultsági kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az
ügyfélszolgálatnál);
2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a tanuló a középiskola vagy
általános iskola tanulója;
3. A tanuló vagy a szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata;
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;
1.

A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók részére mellékelendő dokumentációKÜLÖN:
1.
A tanuló, illetve az a háztartás, amely anyagi juttatásban vagy szociális segélyben
részesül, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolja az anyagi
juttatásról vagy szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés fénymásolatát.
2.
A 2018/2019 tanév Vuk-díjasai, a jelen hirdetés A/1 pontjában
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említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is.
3.
A 2018/2019 tanév generáció diákjai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett
dokumentáció mellett csatolják az ezt bizonyító igazolást is.
4.
A 4,50 feletti és 5,00 átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok, a jelen
hirdetés A/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolás
bizonyítványuk fénymásolatát, illetve a 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező általános
iskolás diákok az általános iskolai 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát, az eredeti
példányt pedig fel kell mutatni az eljárást végző hivatali személynek.
5.
Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak,
a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék
jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát.
MEGJEGYZÉS: A tanuló csak egyik kategória alapján jogosult hozzájárulásra.

B Azon Kishegyes községi lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók kollégiumi
elszállásolása költségeihez való hozzájárulás, akiknek a középiskola lakóhelyüktől 30 km-nél
távolabb van (kollégiumi elszállásolás költségeihez való hozzájárulás);
A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei:
1.
2.
3.

a középiskola rendes tanulója;
lakóhelye Kishegyes község területén van;
kollégiumi elszállásolás felhasználó.

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra.
B/1 Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Jogosultsági kérelem - (letölthető Kishegyes község honlapjáról, vagy átvehető az
ügyfélszolgálatnál);
Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola tanulója;
A kollégiummal kötött szerződés fénymásolata;
A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;
A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata.

B/2 KÜLÖN dokumentáció, melyet egyes kategóriákhoz tartozó diákoknak kell
mellékelni:
1.

A 2018/2019 tanév Vuk-díjasai, az említett dokumentáció mellett csatolják a Vukdiploma fénymásolatát is;

Anyagi juttatásra vagy szociális segélyre való jogosultságról szóló jogerős,
érvényes végzés fénymásolatát.
3. A 4,50 feletti és 5,00 átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok, a jelen
hirdetés A/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolás
bizonyítványuk fénymásolatát, illetve a 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező
általános iskolás diákok az általános iskolai 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát,
az eredeti példányt pedig fel kell mutatni az eljárást végző hivatali személynek
4. Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak, a
2.
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jelen hirdetés B/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék
jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát.
C Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező középiskolás tanulók
magánelszállásolási költségeihez való hozzájárulás, akiknek a középiskola székhelye
lakóhelyüktől 30 km-nél távolabb van (magánelszállásolás költségeihez való hozzájárulás);
A hozzájárulás jogosultsága elismerésének feltételei:
a középiskola rendes tanulója;
lakóhelye Kishegyes község területén van;
magánelszállásolás felhasználó;
A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;
A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi
fénymásolata;
1.
2.
3.
4.
5.

igazolványának

Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra.

C/1A Minden kérelem mellé csatolandó dokumentáció-ÁLTALÁNOS:

1.
2.
3.
4.
5.

Jogosultsági kérelem;
Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola tanulója;
A szülő nyilatkozata, miszerint magánelszállásolás felhasználó;
A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;
A tanuló vagy az egyik szülő/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata;

C/2 KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓ, melyet egyes kategóriákhoz tartozó diákoknak kell
mellékelni:

Anyagi juttatásról vagy szociális segélyről szóló jogerős, érvényes végzés
fénymásolata.
1.

A 2018/2019 tanév Vuk-díjasai az említett dokumentáció mellett csatolják a Vukdiploma fénymásolatát is;
2.

A 4,50 feletti és 5,00 átlageredménnyel rendelkező középiskolás diákok, a jelen
hirdetés C/1 pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolás bizonyítványuk
fénymásolatát, illetve a 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező általános iskolás diákok az
általános iskolai 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát, az eredeti példányt pedig fel kell
mutatni az eljárást végző hivatali személynek
3.

Azok az általános iskolás és középiskolás tanulók, akik családi pótlékra jogosultak, a
jelen hirdetés C/1 pontjában említett dokumentáció mellett csatolják a családi pótlék
jogosultságáról szóló jogerős, érvényben lévő végzés fénymásolatát.

4.

19.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2019.év

21.oldal

II.
Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános iskolások és középiskolások számára, az
iskolaév folyamán történik (9 hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve.

III.
A dokumentációt személyesen kell átadni, vagy postai úton eljuttatni Kishegyes község Községi
közigazgatása részére (Szeghegyen és Bácsfeketehegyen a helyi irodákban), cím: Kishegyes
község, Fő u. 32., 24321 Kishegyes;
A kérelmeket 2019. augusztus 15-től 2019. szeptember 14-ig lehet átadni.

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az illetékes osztály
dönt, a teljes dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül.

Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-38-5/2019-01
Kelt: 2019. augusztus 15-én

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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156.

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj 129/07 ,
83/14-dr Zakon , 101/16- dr.zakon i 47/18) člana 95. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim
pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, broj 21/16 i 113/17), člana 64.
stav 1. tačka 13. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“, broj 7/2019) i člana 48.
Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“, broj 16/2008)
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj 15.08.2019. godine donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE
POLOŽAJA
NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ

1. Raspisuje se javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine
Mali Iđoš na mandatni period od pet godina.
2. Sastavni dio ove Odluke je javni konkurs za popunjavanje položaja.
3. Oglas objaviti na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs a obavještenje o
javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas objaviti u
dnevnim novinama „Politika“ i u listu „Magyar szó“ na mađarskom jeziku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-38-1/2019-01
Dana: 15.08.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
157.
Na osnovu člana člana 64. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj
7/2019) i člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali
Iđoš“, broj 16/2008), Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine donosi
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PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim
troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola

Član 1.
Ovim Pravilnikom se vrše izmjene i dopune Pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik) o
participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i
srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 24/2016-prečišćeni tekst, 27/2016, 24/2017,
25/2017 i 5/2019).
Član 2.
U članu 3. u stavu 1. Pravilnika posle riječi „i đacima generacije osnovnih škola“ dodaje se
tekst „i učenicima srednjih škola koji su prethodnu školsku godinu završili sa prosijekom 5,00.“
Član 3.
U članu 5. u stavu 3. Pravilnika posle riječi „iznad 4,50“ dodaje se tekst „i 5,00.“
Član 4.
U članu 9. u stavu 1. Pravilnika posle riječi „i vukovci“ dodaje se tekst „i učenicima
srednjih škola koji su prethodnu školsku godinu završili sa prosijekom 5,00.“
Član 5.
U članu 10. u stavu 1. Pravilnika posle riječi „i vukovci“ dodaje se tekst „i učenicima
srednjih škola koji su prethodnu školsku godinu završili sa prosijekom 5,00.“
Član 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš.“

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-38-2/2019-01
Dana: 15.08.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
158.
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Na osnovu člana 4. i 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama
lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr.
zakon), člana 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta
u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj
95/2016), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine donosi
R J E Š E NJ E
Imenuje se konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje položaja
Načelnika Opštinske uprave, u zvanju službenik na položaju u I grupi.
(u daljem tekstu: konkursna komsija) u sastavu:
1. Miloš Žmukić, diplomirani pravnik, Član opštinskog vijeća,
2. Lea Kovač Dobo, diplomirani pravnik, službenik stručan u oblasti, za koju se
popunjava radno mjesto,
3. Angela Sitaš, diplomirani pravnik, službenik koji obavlja poslove upravljanja ljudskim
resursima.
Konkursna komisija ima zadatak da sprovede izborni postupak za popunjavanje položaja iz
stava 1. dispozitiva ovog rješenja, u skladu sa Uredbom o sprovođenju internog i javnog konkursa
za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
O b r a z l o ž e nj e
Danilo Dabović, diplomirani pravnik iz Lovćenca, postavljen je za načelnika Opštinske
uprave opštine Mali Iđoš, rješenjem Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš broj: 06-1-15/2014-01 od
09.09.2014. godine na mandatni period od 5 godina.
S obzirom da imenovanom dana 08.09.2019. godine ističe mandat, potrebno je raspisati
javni konkurs za popunjavanje položaja Načelnika Opštinske uprave razvrstanog u zvanje, pod
rijednim brojem 1. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi i
stručnim službama opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 33/2017, 14/2018,
19/2018, 6/2019 i 9/2019).
Članom 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne
samouprave propisano je da za službenike na položaju u autonomnim pokrajinama i jedinicama
lokalne samouprave, prava i dužnosti u ime poslodavca vrši organ autonomne pokrajine, odnosno
jedinice lokalne samouprave nadležan za postavljenje službenika na položaju.
Članom 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne
samouprave propisano je da javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava pokrajinski organ
nadležan za postavljenje na položaj, odnosno Vijeće. Prije oglašavanja javnog konkursa za
popunjavanje položaja nadležan pokrajinski organ, odnosno Vijeće obrazuje konkursnu komisiju.
Članom 96. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne
samouprave propisano je da najmanje jedan član komisije mora imati stečeno visoko obrazovanje
na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim
studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim
strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili
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specijalističkim studijama na fakultetu, jedan član koji je stručan u oblasti za koju se popunjava
položaj i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.
Na postupak sprovođenja javnog konkursa primjenjuju se odredbe Uredbe o sprovođenju
internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama
lokalne samouprave.
Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.
Rješenje dostaviti:
1. Članovima konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa
2. Kadrovskoj evidenciji
3. Arhivi
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-38-3/2019-01
Dana: 15.08.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
159.

Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, na osnovu člana 4. i 95. Zakona o zaposlenima u
autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/2016,
113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon) i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog
konkursa za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne
samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016), dana 15.08.2019. godine oglašava
JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA
I Organ u kome se radno mjesto popunjava:
Opštinska uprava opštine Mali Iđoš, u Malom Iđošu, Ulica Glavna br. 32.
II Radno mjesto koja se popunja.:
Načelnik Opštinske uprave, u zvanju službenik na položaju u I grupi.
Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Opštinske uprave; planira, usmjerava i nadzire rad
Opštinske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Opštinske uprave i obezbjeđuje njeno
funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru
Opštinske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama
Skupštine opštine, Opštinskog vijeća i Predsjednika opštine. Odgovara Opštinskom vijeću i
Predsjedniku opštine za blagovremeno i kvalitetno obavljanje svih poslova i zadataka iz delokruga
svog rada.
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim
studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim
studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno
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na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na
fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje
rada na računaru (MS Office paket i internet).
Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje:
-

Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2017, 83/2014 – dr. zakon,
101/2016 – dr.zakon i 47/2018),
Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
(„Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon),
Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mjesta službenika u autonomnim pokrajinama
i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 88/2016 i 113/2017 –dr.zakon) i
Uredbe o sprovđenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta u autonomnim
pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016) – usmena
provera.

III Mjesto rada:
Mali Iđoš, Glavna br. 32.
IV Adresa na koju se podnose prijave:
Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš, u Malom Iđošu, Glavna br. 32., sa naznakom „Za konkursnu
komisiju“ preporučenom pošiljkom ili neposredno, predajom Pisarnici Opštinske uprave opštine
Mali Iđoš.
V Lice zaduženo za davanje obavještenja o konkursu: Anita Dorogi, telefon: 024/730-010.
VI Uslovi za rad na radnom mjestu:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije
nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne
samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na
kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci.
VII Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja
obavještenja u dnevnim novinama „Politika“ i u dnevnom listu „Magyar szó“.
Obavještenje o oglasu o javnom konkursu objavljeno je u dnevnim novinama „Politika“ dana
17.08.2019. godine i u dnevnom listu „Magyar Szó“ dana 17.08.2019. godine.
VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
-

potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima
se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umjesto nje;
original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu;
original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
ovjerena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
original ili ovjerena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rješenja i drugi
akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je
stečeno radno iskustvo);
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original ili ovjerena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa
položenim pravosudnim ispitom dostavljaju uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima);
dokaz da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu
autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog
odnosa;
uvjerenje MUP-policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu
zatvora od najmanje šest mjeseci;
dokaz o poznavanju rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u
gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti
overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova,
odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije
dokumenata koje su ovjerene prije 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno
opštinskim upravama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim
organima.
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.
18/2016 i 95/20)18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši
uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim
ako
stranka
izričito
izjavi
da
će
podatke
pribaviti
sama.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dvije mogućnosti – da
organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
Navedene izjave moguće je preuzeti na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš koja se nalaze u
prilogu javnog konkursa.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da
postupa.
IX Trajanje radnog odnosa:Za navedeno radno mjesto, radni odnos se zasniva na određeno
vrijeme na period od 5 godina.
X Mjesto, dan i vrijeme kada će se sprovesti izborni postupak:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi
svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mjestu obaviće se
provjera znanja, stručnih osposobljenosti i veština koje se vrednuju u izbornom postupku. O
tačnom vremenu i mjestu provjere znanja, stručne osposobljenosti i veština, kandidati će biti
obavješteni na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi
svi traženi dokazi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne
komisije.
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Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Opštinskog vijeća opštine Mali
Iđoš.
Termini koji su u ovom javnom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju
prirodni muški i ženski rod na koje se odnose.
Ovaj oglas objavljulje se na internet prezentaciji opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs a
obavještenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas
objavljulju se u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije
„Politika“ Beograd i u listu „Magyar szó“ na mađarskom jeziku.

Datum oglašavanja: 17.08.2019. godine
Datum isteka roka za prijavljivanje: 01.09.2019. godine
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-38-4/2019-01
Dana: 15.08.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
160.

Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim
troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br.
24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019), Opštinsko vijeće opšine
Mali Iđoš dana 15.08.2019. godine raspisuje
JAVNI OGLAS
za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika
osnovnih i srednjih škola u šk. 2019/2020 godini
I
Opština Mali Iđoš vrši participaciju u sljedećim troškovima redovnih učenika osnovnih i
srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mali Iđoš:
B. Participacija u putnim troškovima učenika osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem
na teritoriji opštine Mali Iđoš koji putuju svaki dan (participacija u troškovima mjesečne
karte).
Uslovi za priznanje prava na participaciju:
1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole;
2. da ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš.
Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u putnim
troškovima.
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A/1 Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtjev - OPŠTA:
1. Zahtjev za priznavanje prava – (preuzima se sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u
Uslužnom centru);
2. Potvrda obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole ili osnovne škole;
3. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja;
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja.
A/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA:
1. Učenik, odnosno domaćinstvo koji je korisnik prava na materijalno obezbjeđenje
porodice ili novčane socijalne pomoći pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa
dostavlja fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći.
2. Vukovci osnovnih škola u šk. 2018/2019. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog
oglasa, prilažu i fotokopiju Vukove diplome.
3. Đaci generacije osnovnih škola u šk. 2018/2019. godini pored dokumentacije iz tačke
A/1 ovog oglasa, prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije.
4. Učenici srednjih škola sa prosijekom iznad 4,50 i sa 5,00 odnosno 8. razred osnovne
škole sa prosijekom iznad 4,50, pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa prilažu
fotokopiju svjedočanstva iz srednje škole, a original se podnosi na uvid službenom licu
koji vodi postupak.
5. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su korisnici prava na dječji dodatak, pored
dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog i važećeg
Rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak.
NAPOMENA: Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu.
B Participacija u troškovima domskog smještaja učenika srednjih škola sa prebivalištem
na teritoriji opštine Mali Iđoš ako je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta
prebivališta učenika (participacija u troškovima domskog smještaja);
Uslovi za priznavanje prava na participaciju:
1. da je redovan učenik srednje škole;
2. da ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš;
3. da je korisnik domskog smještaja.
Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u
troškovima domskog smještaja.
B/1 Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtjev - OPŠTA:
1. Zahtjev za priznavanje prava (preuzima se sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u
Uslužnom centru);
2. Potvrda obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole;
3. Fotokopija Ugovora sa Domom učenika;
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;
5. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja.
B/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA:
1. Vukovci osnovnih škola u 2018/2019. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i
fotokopiju Vukove diplome;
2. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći.
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3. Učenici srednjih škola sa prosijekom iznad 4,50 i sa 5,00 odnosno 8. razred osnovne
škole sa prosijekom iznad 4,50 pored dokumentacije iz tačke B/1 ovog oglasa, prilažu
fotokopiju svjedočanstva iz srednje škole, a original se podnosi na uvid službenom
licu koji vodi postupak.
4. Učenici srednjih škola koji su korisnici prava na dječji dodatak, pored dokumentacije iz
tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog i važećeg Rješenja o
priznavanju prava na dječji dodatak.
V Participacija u troškovima privatnog smještaja učenika srednjih škola sa prebivalištem
na teritoriji opštine Mali Iđoš ako je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta
prebivališta učenika (participacija u troškovima privatnog smještaja);
Uslovi za priznanje prava na participaciju:
1. da je redovan učenik srednje škole;
2. da ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš;
3. da je korisnik privatnog smještaja;
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;
5. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja;
Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u
troškovima privatnog smještaja.
V/1 Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtjev - OPŠTA:
1. Zahtjev za priznavanje prava;
2. Potvrda obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole;
3. Izjava roditelja da je učenik korisnk privatnog smještaja;
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;
5. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja;
V/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA:
1. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći;
2. Vukovci osnovnih škola u 2018/2019. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i
fotokopiju Vukove diplome;
3. Učenici koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi odnosno 8. razred
osnovne škole završili sa prosijekom iznad 4,50 i 5,00 prilažu i fotokopiju
svjedočanstva;
4. Učenici srednjih škola koji su korisnici prava na dječji dodatak prilažu i fotokopiju
pravosnažnog i važećeg Rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak.
II
Participacija navedenih troškova iz člana 2. stav 2. Pravilnika, učenicima srednjih i
osnovnih škola vrši se tokom školske godine (9 mjeseci), osim za vrijeme ljetnjeg i zimskog
raspusta.
III
Dokumentacija se predaje lično ili preko pošte Opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš (U
Lovćencu i Feketiću može se predati i u mjesnim kancelarijama). Adresa: Opština Mali Iđoš,
24321 Mali Iđoš, Glavna br. 32;
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Zahtjevi se predaju počev od 15.08.2019. godine do 14.09.2019. godine
O priznanju prava i visini učešća u troškovima odlučuje nadležno Odjeljenje rješenjem u
roku od 15 dana od prijema cjelokupne dokumentacije.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-38-5/2019-01
Dana: 15.08.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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