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205. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 840-1-6/2020 
Дана: 28.08.2020.год. 
М а л и   И ђ о ш 

 На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“: број 87/18): а у вези са 
Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: 
број 37/20):  Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 6. редовној 
седници од 28.08. 2020.године доноси 

Н А Р Е Д Б У 
 

I. 

1. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору 
дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако 
друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски 
посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја. 
Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, 
дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између 
посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење 
заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији 
догађаја. 

2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у 
угоститељским као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, 
организују радно време на период од 06:00 до 24:00 часа уз обавезну примену свих 
превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника 
услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-
19 изазване вирусом SARS-Cov-2. 

3. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским 
форматима (супермаркети, минимаркети и др.) иврше услуге да радно време 
организују у периоду од 06.00 до 24.00 часа, уз обавезну примену свих превентивних 
мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно 
оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-Cov-2. 

 4.Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска комунална инспекција, 
МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени 
органи.  
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II. 

Ова Наредба ступа на снагу одмах. 

 

III 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава 
јавног информисања. 

 
 
 
 
 
      Командант Штаба за ванредне ситуације 
       општине Мали Иђош 
             Марко Лазић, с.р. 

 
  
 

____________________ . ____________________ 
 
206. 

 
  

На основу члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 34. Закона о јавној 
својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017), 
члана 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл.гласник РС“ бр.16/2018) и члана 60. тачка 11. Статута општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр.13/2008 – Пречишћени текст и 7/2010) на седници 
Општинског већа општине Мали Иђош одржаној дана 28.08.2020. донета је 

 
О Д Л У К А 

о изменама и допунама одлуке о признавању трошкова инвестиционог одржавања 
 

Члан 1. 
 

 Одлука бр. 06-30-1/2020-01 од 05.06.2020.г. мења се у члану 1. став 3. и гласи: уместо 
„Висина закупнине коју ће плаћати „ПРОФИТ ПЛАН“ ће износити 180.400,00 динара, и то у 
периоду од 01.06.2020. до 01.02.2025.г. (што је умањено за улагање које је признато у 
целини, а месечно му се признаје 779,00 динара, у наредних преосталих 56 рата)“, треба да 
стоји: „Висина закупнине коју ће плаћати „ПРОФИТ ПЛАН“ ће износити 180.400,00 динара, 
и то у периоду од 01.06.2020. до 01.02.2025.г. (што је умањено за улагање које је признато у 
целини, а месечно му се признаје 3.221,00 динара, у наредних преосталих 56 рата – 
фактурисаће се месечно 779,00 динара)“. 
 У свему осталом одлука остаје неизмењена. 
 

Члан 2. 
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 Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу 
општине Мали Иђош“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  Председник Општинског већа 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ                 Марко Лазић, с.р. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:06-38-1/2020-01 
Дана:28.08.2020. године 
М а л и    И ђ о ш  
 

____________________ . ____________________ 
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На основу члана  4. Одлуке о учешћу општине Мали Иђош у обезбеђивању средстава 
за превоз и смештај ученика средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ број 
32/2017)  и члана 59. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош („Службени лист 
општине Мали Иђош“, број 22/2020), Општинско веће Општине Мали Иђош дана 28.08.2020. 
године доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

 
о партиципирању општине Мали Иђош у путним трошковима редовних ученика 

основних и средњих школа 
 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником о партиципирању путних трошкова редовних  ученика основних 
и средњих школа  (у даљем тексту: Правилник) регулише се партиципација путних трошкова 
редовних ученика основних и средњих школа (у даљем тексту: ученик), са пребивалиштем 
на територији општине Мали Иђош, који редовно путују од куће до школе са територије  
општине у Мали Иђош у суседне или друге општине где похађају наставу у средњим 
школама или похађају наставу у основној школи у другом насељу а на територији Општине 
Мали Иђош. 
 

Члан 2. 
 

Ученик стиче право на партиципацију путних трошкова (у даљем тексту: 
партиципација) ако испуњава следеће услове: 

1. да је редован ученик основне или средње школе; 
2. да  има пребивалиште на територији општине Мали Иђош; 
Ученицима средњих школа који понављају разред, путни трошкови се не 

партиципирају. 
Партиципација путних трошкова ученицима основних и средњих школа врши се 

током школске године, осим за време летњег и зимског распуста. 
 

Члан 3. 
 

Партиципација, за ученике који су корисници права на материјално обезбеђења 
породице или корисници новчане социјалне помоћи, ученицима основних школа која 
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похађају наставу у основној школи у другом насељу у Општини Мали Иђош,  вуковцима 
основних школа за 1. школску годину у средњој школи,  ђацима генерације основних школа 
и ученицима средњих школа који су  претходну школску годину завршили са просеком 5,00  
одређује се у висини од 100 % од укупне вредности путног трошка, уколико испуњавају све 
услове утврђене чланом 2. овог Правилника. 

Партиципација за ученике средњих школа који су претходну школску годину у 
средњој школи завршили са просеком изнад 4,50  и  за ученике који се уписују у I разред 
средње школе  који су 8. разред основне школе завршили са просеком изнад 4,50  одређује се 
у висини од 40% од укупне вредности путног трошка, уколико испуњавају све услове 
утврђене чланом 2. овог Правилника. 

Партиципација за ученике основних и средњих школа који су коринсици права на 
дечји додатак, одређује се у висини од 50% од укупне вредности путног трошка, уколико 
испуњавају све услове утврђене чланом 2. овог Правилника. 

Партиципација, за остале ученике, који нису обухваћени ставом 1., 2. и 3.  овог члана 
одређује се у висини од 20 % од укупне вредности путног трошка, уколико испуњавају све 
услове утврђене чланом 2. овог Правилника. 

 
Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу из члана 3. овог 

Правилника. 
 

Члан 4. 
 

Почетком августа текуће школске године Општинско веће објављује јавни оглас 
ученицима путницима основних и средњих школа о подношењу молби и документације из 
члана 5. овог правилника. 

 Јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет 
страници Општине. 

 
Члан 5. 

 
За признавање права на партиципацију путних трошкова ученик подноси:  
1. Захтев за признавање права;  
2. Потврду  школе да је редован ученик средње школе или основне школе;  
3. Фотокопију личне карте ученика, или фотокопију личне карте једног од родитеља 
или старатеља;  
4. Фотокопија банкарске картице са бројем текућег рачуна ( напомена: за ученика  

млађег од 16 година подноси се банкарска картица за родитеља). 
Ученик, односно домаћинство који је корисник права на материјално обезбеђење 

породице или новчане социјалне помоћи поред документације из става 1. овог члана 
доставља фотокопију правоснажног решења о признатом праву на материјално обезбеђење 
породице или новчане социјалне помоћи. 

Вуковци основних школа поред документације из става 1. овог члана  треба да 
доставе и фотокопију Вукове дипломе а Ђаци генерације основних школа поред 
документације из тачке А/1 овог огласа,  прилажу и доказ о својству ђака генерације. 

За признавање права на партиципацију путних трошкова, ученици средњих школа са 
просеком изнад 4,50 и 5,00 поред докуменатције из става 1 овог члана, треба да доставе и 
фотокопију сведочанства из средње школе односно сведочанство о завршеном 8. разреду 
основне школе а оригинал да се поднесе на увид службеном лицу који води поступак, који ће 
о томе сачинити службену белешку. 
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Ученик који је корисник права на дечји додатак поред документације из става 1. овог 

члана доставља и фотокопију правоснажног и важећег Решења о признавању права на дечји 
додатак. 
 

Члан 6. 
 

Захтев и документација из члана 5. овог Правилника предаје се писарници Општинске 
управе општине Мали Иђош. 
 

Члан 7. 
 

Средства за партиципацију путних трошкова ученика обезбеђују се у буџету општине 
Мали Иђош. 

Општинско веће ће сваке године пре расписивања јавног огласа, у складу са 
расположивим средствима у буџету општине, преиспитати износе утврђене у табели члана 8. 
овог Правилника. 

 
Члан 8. 

 
 Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске 

послове издаје решење о признатом или одбијеном  праву на партиципацију путних 
трошкова према следећој табели: 
 

Релација путовања Новчани месечни  износ за превоз 
ученика у дин. 

Мали Иђош-Бачка Топола-Мали Иђош 5.200 
Мали Иђош- Суботица -Мали Иђош 10.000 
Мали Иђош-Врбас-Мали Иђош 6.000 
Мали Иђош-Србобран-Мали Иђош 6.000 
Ловћенац-Бачка Топола-Ловћенац 5.300 
Ловћенац-Кула-Ловћенац 8.200 
Ловћенац-Нови Сад-Ловћенац 10.000 
Ловћенац-Србобран-Ловћенац 5.000 
Ловћенац-Суботица-Ловћенац 10.000 
Ловћенац-Врбас-Ловћенац 5.000 
Фекетић-Бачка Топола-Фекетић 5.500 
Фекетић-Кула-Фекетић 8.200 
Фекетић-Нови Сад-Фекетић 10.000 
Фекетић-Србобран- Фекетић 5.000 
Фекетић-Суботица- Фекетић 10.000 
Фекетић-Врбас- Фекетић 5.000 
Мали Иђош-Ловћенац-Мали Иђош 2.970 
Ловћенац-Фекетић-Ловћенац 2.000 
 

Жалбе ученика решава Општинско веће Општине Мали Иђош као другостепени 
орган. 

Ученици који су остварили право на партиципацују путних трошкова из овог 
Правилника, дужни су да након завршетка I. полугодишта школске године доставе 
надлежном Одељењу оверну фотокопију Ђачке књижице а крајем школске године оверену 
фотокопију сведочанства у року од 8 дана од дана добијања истих. 
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На основу достављених докумената из става 2. овог члана наставља се или се до краја 

школске године обуставља партиципација. 
 

Члан 9. 
 

Уколико ученик прекине школовање или промени школу односно место школовања 
дужан је о истом да обавести надлежо Одељење Општинске управе у року од 15 дана од дана 
настале промене. 
 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика 
основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“, број 3/2015, 7/2015, 
24/2016 – пречишћен текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 и 19/2019). 

Члан 11. 
 

Овај Правилник ступа на снагу  даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Мали Иђош.“ 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                       Председник Општинског већа 
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-38-2/2020-01                                                                      Марко Лазић, с.р.  
Дана: 28.08.2020. 
Мали Иђош       
 

____________________ . ____________________ 
 
208. 
 
 
 

На основу члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним 
трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали 
Иђош“ број 37/2020), Општинско веће опшине Мали Иђош дана  28.08.2020. године 
расписује  
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика 

основних и средњих школа у шк. 2020/2021 години 
 
 
I 
 

Општина Мали Иђош врши партиципацију у путним трошковима редовних ученика 
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 редовно путују од места 
становања до места школе ради похађања наставе  
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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; 
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. 2019/2020. години поред документације из тачке 
А/1 овог огласа,  прилажу и фотокопију Вукове дипломе. 
3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације 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 документације из тачке А/1 овог огласа 
прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, односно сведочанствa о 
завршеном 8. разреду основне 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 документације 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. 
 

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  28.08.2020. године до 27.09.2020. године 
 О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење 
решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације. 



Број 37.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2020.                            Страна 9. 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-38-3/2020-01 
Дана: 28.08.2020. године  
Мали Иђош   
 
 

____________________ . ____________________ 
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205. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KISHEGYES KÖZSÉG RENDKÍVÜLI  
HELYZETEKKEL FOGLALKOZÓ TÖRZSKARA 
Szám: 840-1-6/2020 
Kelt: 2020. augusztus 28-án 
Kishegyes 
 
 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő irányításról 
szóló törvény 43. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 87/18 sz.), de a COVID-19 fertőző betegség 
járvánnyá való nyilvánításáról szóló rendelettel kapcsolatban (SZK Hivatalos Közlönye, 37/20 sz.) 
alapján, Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara a 2020. augusztus 28-án 
tartott 6. rendes ülésén meghozza a következő 
 

 PARANCSOT 
 

I. 
 

1. Nyilvános kulturális-művelődési rendezvények zárt helyiségben törtőnő megtartása  
esetén legfeljebb 500 látogató tartózkodhat bent egyidejűleg, mégpedig úgy, hogy minden második 
ülőhely szabad legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény 
szervezésében részt vevő alkalmazottak számára. 
Amennyiben nyitott terepen tartják a nyilvános kulturális-művelődési rendezvényt, legfeljebb 500 
látogató tartózkodhat ott egyidejűleg, úgy, hogy a látogatók között legalább másfél méter távolság 
kell hogy legyen, valamint kötelező a védőmaszk viselete mind a látogatók, mind az esemény 
szervezésében részt vevő alkalmazottak számára. 
 

2. Elrendeljük a vendéglátóipari tevékenységet végző gazdasági alanyoknak, hogy a 
Kishegyes község területén található vendéglátóipari egységekben és éjszakai klubokban a 
munkaidő 06:00-24:00 legyen, kötelezően betartva minden, alkalmazottak és szolgáltatás-
felhasználók biztonságát és egészségét érintő megelőző intézkedést, különösen azokat, amelyek a 
SARS-Cov-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására 
vonatkoznak. 
 

3. Elrendeljük a kereskedelmi tevékenységet végző és szolgáltatást nyújtó gazdasági 
alanyoknak (szupermarketek, minimarketek és egyéb), hogy munkaidejüket 6.00-24.00 között 
szervezzék meg, kötelezően betartva minden, alkalmazottak és szolgáltatás-felhasználók 
biztonságát és egészségét érintő megelőző intézkedést, különösen azokat, amelyek a SARS-Cov-2 
vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkoznak. 

4. A jelen parancs intézkedései alkalmazásának felügyeletét a községi kommunális  
felügyelőség, SZK BM-Kishegyesi rendőrőrs és egyéb, törvénnyel felhatalmazott szerv végzi. 
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II. 
 
 

A jelen parancs azonnal hatályba lép. 
 

                                                                       III. 
 
 A jelen parancsot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és a 
köztájékoztatási eszközökön keresztül. 
  
 

Marko Lazić, s.k. 
Kishegyes község rendkívüli helyzetekkel  

foglalkozó törzskarának parancsnoka 
 

 
____________________ . ____________________ 

 
 

206. 
 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdése 8. pontja (SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007, 83/2014 – egy. törvény, 101/2016 – egy. törvény és 47/2018 sz.), a 
köztulajdonról szóló törvény 34. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016, 108/2016 és 113/2017 sz.), ingatlan közvetlen egyezség útján történő beszerzésének és 
elidegenítésének és köztulajdonban lévő vagyontárgyak bérbeadásának, illetve egyéb tulajdonjog 
beszerzésének és kihasználása átruházásának, valamint az árverés és az írásos ajánlatok begyűjtése 
feltételeiről szóló rendelet 14. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) és Kishegyes 
község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2020. augusztus 28-én megtartott ülésén 
meghozták a következő 
 

HATÁROZATOT 
a befektetési-karbantartási költségek elismeréséről szóló határozat módosításáról 

 
 

1. szakasz 

Módosul a 2020.06.05-i, 06-30-1/2020-01 sz. határozat 1. szakaszának 3. bekezdése, és  
így hangzik: a következő helyett „A PROFIT PLAN által fizetendő bérleti díj 180.400,00 dinár, 
2020.06.01.-2025.02.01. időszakban (amely csökkentett a teljes mértékben jóváhagyott befektetés 
összegével, és havonta 779,00 dinárt hagyunk jóvá a fennmaradt 56 részletfizetés során), ez kell 
hogy álljon: A PROFIT PLAN által fizetendő bérleti díj 180.400,00 dinár, 2020.06.01.-
2025.02.01. időszakban (amely csökkentett a teljes mértékben jóváhagyott befektetés összegével, 
és havonta 3.221,00 dinárt hagyunk jóvá a fennmaradt 56 részletfizetés során – havonta 779,00 
dinár lesz számlázva). 
 A határozat többi része nem változik. 
 

2. szakasz 
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A határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 06-38-1/2020-01                                                                                      Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.08.28-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

207. 
 
 
 

Kishegyes község középiskolás diákok utaztatási és elszállásolási költségeinek biztosításában való 
részvételről szóló határozat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 32/2017 sz.) és 
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 22/2020 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2020. augusztus 28-án 
megtartott ülésén meghozza a következő 
 
 

SZABÁLYZATOT 
Kishegyes község hozzájárulásáról az általános iskolások és középiskolás diákok 

útiköltségéhez  
 

1. szakasz 
 

Az általános iskolások és középiskolás diákok útiköltségéhez való hozzájárulásról szóló 
szabályzattal (továbbiakban: Szabályzat) szabályozzuk azon általános és középiskolás diákok 
(továbbiakban: diák)  útiköltségéhez való hozzájárulását, akiknek lakhelye Kishegyes község 
területén van, akik minden nap utaznak a szomszédos vagy másik községben található 
középiskolába, vagy akik Kishegyes község területén belüli általános iskolába utaznak. 
 
 

2. szakasz 
 

A diák jogosult az útiköltséghez való hozzájárulásra (a továbbiakban:hozzájárulás), ha a következő 
feltételeknek eleget tesz: 
1. rendszeres diákja az általános iskolának vagy középiskolának, 
2. lakhelye Kishegyes község területén van, 
Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás. 
Az általános és középiskolás diákok útiköltségéhez való hozzájárulás az iskolaév alatt történik, 
kivéve a nyári és téli szünidőt. 
 

3. szakasz 
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Azoknál a diákknál, akik anyagi juttatásban vagy szociális segélyben részesülnek, vagy a község 
területén lévő más település általános iskolájába járnak, Vuk-díjasok, generáció diákja, vagy a 
középiskola előző iskolaévét 5,00 átlageredménnyel fejezte, a hozzájárulás az útiköltség 100%-a, 
amennyiben teljesítik a szabályzat 2. szakaszában említett feltételeket. 
Azok a középiskolások, akik az előző iskolaévet 4,50 feletti átlageredménnyel fejezte, vagy azok a 
középiskola 1. osztályába induló diákok, akik a 8. osztályt 4,50 feletti átlageredménnyel fejezték, a 
teljes útiköltség 40%-át kapják, amennyiben teljesítik a szabályzat 2. szakaszában említett 
feltételeket. 

A családi pótlékra jogosult általános iskolások és középiskolások a teljes útiköltség 50%-ra 
jogosultak, amennyiben teljesítik a szabályzat 2. szakaszában említett feltételeket. 

 
A többi diák számára, akik nem tartoznak a jelen szakasz 1.,2. és 3. bekezdésében említett 

kategóriába, a hozzájárulás az útiköltség teljes összegének 20%-a, amennyiben eleget tesznek a 
szabályzat 2. szakaszában meghatározott feltételeknek.  

A diák, a szabályzat 3. szakaszában említett alapok közül csak egy alapján részesülhet 
támogatásban. 

4. szakasz 
 
A folyó év augusztus elején a Községi tanács nyilvános hirdetést tesz közzé az utazó 

általános és középiskolások részére, a szabályzat 5. szakaszában említett  kérvény és szükséges 
dokumentáció benyújtsásáról. 

A nyilvános hirdetés megjelenik a köztájékoztatási eszközökben, és a község hivatalos 
honlapján. 

5.  szakasz 
 

Az útiköltséghez való hozzájárulás megvalósításához a diáknak mellékelni kell a következőket: 
1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kérvény; 
2. Az iskola által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola vagy általános iskola rendszeres 
diákja; 
3.  A diák vagy a szülő vagy gyám személyi igazolványának fénymásolata; 
4. Bankkártya fénymásolata a számlaszámmal együtt (megjegyzés: 16 éven aluli diákok esetén a 
szülő bankkártyáját kell mellékelni). 

A diák, ha háztartása anyagi juttatásban vagy szociális segélyben részesül, a jelen szakasz 
1. bekezdésében említett dokumentáció mellett csatolja az anyagi juttatásra vagy szociális segélyre 
való jogosultságról szóló jogerős végzés fénymásolatát. 

A Vuk-díjasok, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett dokumentáció mellett csatolják a 
Vuk-diploma fénymásolatát, a generáció diákjai a jelen hirdetés A/1 pontjában említett 
dokumentáció mellett csatolják a generáció diákja-státust igazoló bizonylatot. 

Azok a középiskolások, akik átlageredeménye 4,50 és 5,00 között van, a jelen szakasz 1. 
bekezdésében említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolás bizonyítvány, illetve a 8. 
osztályos bizonyítvány fénymásolatát, az eredetit pedig felmutatják az eljárást vezető hivatali 
személynek, aki arról hivatalos feljegyzést készít. 

A családi pótlékra jogosult diák, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett dokumentáció 
mellett, csatolja a családi pótlékra való jogosultságról szóló jogerős és érvényes végzés 
fénymásolatát is.  

6. szakasz 
 
А jelen szabályzat 5. szakaszában említett kérvényt és dokumentációt Kishegyes község 

Községi közigazgatásának iktatójában kell leadni. 
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7. szakasz 

 
A diákok útiköltségéhez való hozzájárulást Kishegyes község költségvetéséből biztosítják. 
A Községi tanács minden évben, a nyilvános hirdetés kiírása előtt, a községi 

költségvetésben rendelkezésre álló eszközökkel összhangban, ellenőrzi a jelen szabályzat 8. 
szakaszának táblázatában meghatározott összegeket.  

 
8. szakasz 

 
Az általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a 

képviselő-testület ügyleteivel foglalkozó osztály adja ki az útiköltség-hozzájárulásra való 
jogosultságról vagy annak elutasításáról szóló végzést, a következő táblázat szerint:  

 
 

Útirány Hónaposjegy dinárban 
Kishegyes-Topolya-Kishegyes 5.200 
Kishegyes- Szabadka -Kishegyes 10.000 
Kishegyes-Verbász-Kishegyes 6.000 
Kishegyes-Szenttamás-Kishegyes 6.000 
Szeghegy-Topolya-Szeghegy 5.300 
Szeghegy-Kúla-Szeghegy 8.200 
Szeghegy-Újvidék-Szeghegy 10.000 
Szeghegy-Szenttamás-Szeghegy 5.000 
Szeghegy-Szabadka-Szeghegy 10.000 
Szeghegy-Verbász-Szeghegy 5.000 
Bácsfeketehegy-Topolya-Bácsfeketehegy 5.500 
Bácsfeketehegy-Kúla-Bácsfeketehegy 8.200 
Bácsfeketehegy-Újvidék-Bácsfeketehegy 10.000 
Bácsfeketehegy-Szenttamás- Bácsfeketehegy 5.000 
Bácsfeketehegy-Szabadka- Bácsfeketehegy 10.000 
Bácsfeketehegy-Verbász- Bácsfeketehegy 5.000 
Kishegyes-Szeghegy-Kishegyes 2.970 
Szeghegy-Bácsfeketehegy-Szeghegy 2.000 
 

A diák fellebezését Kishegyes község Községi tanácsa oldja meg, mint másodfokú szerv. 
Azok a diákok, akik jogosultak a jelen szabályzat szerinti, útiköltséhgez való 

hozzájárulásra, kötelesek az I. félév végén kézbesíteni a hitelesített diákkönyvecskét az illetékes 
osztálynak, évvégén pedig a hitelesített bizonyítványt, annak átvételétől számított 8 napon belül. 

A jelen szakasz 2. bekezdésében említett dokumentáció alapján folytatódik vagy szünetel a 
hozzájárulás. 

 
9. szakasz 

 
 Ha a diák megszakítja tanulmányait, vagy iskolát, illetve tanítási helyet változtat, arról 
köteles értesíteni az illetékes osztályt, a változástól számított 15 napon belül. 
 
 

10. szakasz 
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 A jelen szabályzat hatályba lépésével megszűnik a Kishegyes község általános és 
középiskolások útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulásáról szóló szabályzat 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2015, 7/2015, 24/2016 – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 és 19/2019 sz.). 
 
 

11. szakasz 
 

A jelen szabályzat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes Község 
Hivatalos Lapjában. 
 
 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 06-38-2/2020-01                                                                                      Marko Lazić, s.k. 
Kelt: 2020.08.28-án                                                                                    Községi tanács elnöke 
Kishegyes 

 
                                                                                                 

____________________ . ____________________ 
 
 

208. 
 

Kishegyes község általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásáról 
szóló szabályzat 4. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 37/2020 szám) alapján, 
Kishegyes község Községi tanácsa 2020. augusztus 28-án közzéteszi a következő 

 

NYILVÁNOS HIRDETÉST  
általános iskolás és középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulásra való jogosultság 

elismerésére a 2020/2021 tanévben  

I. 

Kishegyes község a Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és 
középiskolás tanulók útiköltségéhez járul hozzá: 

1. A.               Azon Kishegyes község területén lakóhellyel rendelkező általános iskolás és 
középiskolás tanulók útiköltségéhez való hozzájárulás, akik rendszeresen utaznak 
lakóhelyüktől az iskoláig a tanításon való részvétel céljából 

Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei: 

1. rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának; 
2. lakóhelye Kishegyes község területén van. 
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Az osztályt ismétlő középiskolások nem jogosultak a hozzájárulásra. 

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

1. 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; 

A/2 A külön kategóriákhoz tartozó tanulók részére mellékelendő dokumentáció- KÜLÖN: 

1. A szociális segélyben részesülő tanuló, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett 
dokumentáció mellett csatolja a szociális segélyről szóló, érvényben lévő, jogerős végzés 
fénymásolatát. 

2. A 2019/2020 tanév Vuk-díjasai, a jelen hirdetés A/1 pontjában említett dokumentáció 
mellett csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is. 

3. A 2019/2020 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 illetve a 4,50 
feletti átlageredménnyel rendelkező általános iskolás diákok, a jelen hirdetés A/1 
pontjábanban említett dokumentáció mellett csatolják a középiskolai bizonyítványuk 
fénymásolatát, illetve a 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. 

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 2020. augusztus 28-tól 2020. szeptember 27-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 
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Kishegyes község 
Községi tanács                                                                                      Marko Lazić, s .k. 
Szám: 06-38-3/2020-01 
Kelt: 2020. augusztus 28-án                                                                 KT elnöke               
 
 

____________________ . ____________________ 
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205. 
 

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
OPŠTINA MALI IĐOŠ 
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI IĐOŠ 
Broj: 840-1-6/2020 
Dana: 28.08.2020.god. 
M a l i   I đ o š 

 Na osnovu člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim 
situacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“: broj 87/18): a u vezi sa Naredbom o proglašenju 
epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“: broj 37/20):  Opštinski štab za 
vanredne situacije opštine Mali Iđoš na 6. redovnoj sjednici od 28.08. 2020.godine donosi 

N A R E D B U 
 

I. 

1. Prilikom održavanja javnih kulturno-umjetničkih događaja u zatvorenom prostoru 
dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mјesto za 
sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji 
učestvuju u organizaciji događaja. 
Kada se javni kulturno-umјetnički događaj održava na otvorеnom prostoru, dozvoljeno je prisustvo 
najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje 
jedan i po metar, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u 
organizaciji događaja. 

2. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku dјelatnost da u   
ugostiteljskim kao i noćnim klubovima na teritoriji opštine Mali Iđoš, organizuju radno vrijeme na 
period od 06:00 do 24:00 časa uz obaveznu primjenu svih preventivnih mjera od uticaja na 
bezbjednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje 
širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2. 
 

3. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost u trgovinskim formatima  
(supermarketi, minimarketi i dr.) i vrše usluge da radno vrijeme organizuju u periodu od 06.00 do 
24.00 časa, uz obaveznu primjenu svih preventivnih mjera od uticaja na bezbjednost i zdravlje 
zaposlenih i korisnika usluga, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti 
COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2. 
 

4. Nadzor nad primjenama mjera ove naredbe vršiće Opštinska komunalna inspekcija, MUP  
Republike Srbije – Policijska stanica Mali Iđoš i drugi zakonom zaduženi organi.  
 

II. 

Ova Naredba stupa na snagu odmah. 
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III 

Ovu Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“, i putem sredstava javnog 
informisanja. 

 
 
 
 
 
      Komandant Štaba za vanredne situacije 
       opštine Mali Iđoš 
             Marko Lazić, s.r. 

 
  
 

____________________ . ____________________ 
 
206. 

 
  

Na osnovu člana 46. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj 
129/2007, 83/2014 – dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 34. Zakona o javnoj svojini 
(„Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016 i 113/2017), člana 14. 
Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u 
zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih 
prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ 
br.16/2018) i člana 60. tačka 11. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ 
br.13/2008 – Prečišćeni tekst i 7/2010) na sjednici Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš održanoj 
dana 28.08.2020. donijeta je 

 
O D L U K A 

o izmjenama i dopunama odluke o priznavanju troškova investicionog održavanja 
 

Član 1. 
 

 Odluka br. 06-30-1/2020-01 od 05.06.2020.g. mjenja se u članu 1. stav 3. i glasi: umjesto 
„Visina zakupnine koju će plaćati „PROFIT PLAN“ će iznositi 180.400,00 dinara, i to u periodu 
od 01.06.2020. do 01.02.2025.g. (što je umanjeno za ulaganje koje je priznato u cjelini, a mjesečno 
mu se priznaje 779,00 dinara, u narednih preostalih 56 rata)“, treba da stoji: „Visina zakupnine 
koju će plaćati „PROFIT PLAN“ će iznositi 180.400,00 dinara, i to u periodu od 01.06.2020. do 
01.02.2025.g. (što je umanjeno za ulaganje koje je priznato u cjelini, a mjesečno mu se priznaje 
3.221,00 dinara, u narednih preostalih 56 rata – fakturisaće se mjesečno 779,00 dinara)“. 
 U svemu ostalom odluka ostaje neizmjenjena. 
 

Član 2. 
 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom listu opštine Mali 
Iđoš“. 
 
 
REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA  Predsjednik Opštinskog vijeća 
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OPŠTINA MALI IĐOŠ                 Marko Lazić, s.r. 
OPŠTINSKO VIJEĆE 
Broj:06-38-1/2020-01 
Dana:28.08.2020. godine 
M a l i    I đ o š  
 

____________________ . ____________________ 
 
207. 
 

Na osnovu člana  4. Odluke o učešću opštine Mali Iđoš u obezbjeđivanju sredstava za 
prevoz i smještaj učenika srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 32/2017)  i člana 
59. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 
22/2020), Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš dana 28.08.2020. godine donosi 

 
PRAVILNIK 

 
o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim troškovima redovnih učenika osnovnih i 

srednjih škola 
 
 

Član 1. 
 

 Ovim Pravilnikom o participiranju putnih troškova redovnih  učenika osnovnih i srednjih 
škola  (u daljem tekstu: Pravilnik) reguliše se participacija putnih troškova redovnih učenika 
osnovnih i srednjih škola (u daljem tekstu: učenik), sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš, 
koji redovno putuju od kuće do škole sa teritorije  opštine u Mali Iđoš u susedne ili druge opštine 
gde pohađaju nastavu u srednjim školama ili pohađaju nastavu u osnovnoj školi u drugom naselju 
a na teritoriji Opštine Mali Iđoš. 
 

Član 2. 
 

Učenik stiče pravo na participaciju putnih troškova (u daljem tekstu: participacija) ako 
ispunjava sljedeće uslove: 

1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred, putni troškovi se ne participiraju. 
Participacija putnih troškova učenicima osnovnih i srednjih škola vrši se tokom školske 

godine, osim za vrijeme ljetnjeg i zimskog raspusta. 
 

Član 3. 
 

Participacija, za učenike koji su korisnici prava na materijalno obezbjeđenja porodice ili 
korisnici novčane socijalne pomoći, učenicima osnovnih škola koja pohađaju nastavu u osnovnoj 
školi u drugom naselju u Opštini Mali Iđoš,  vukovcima osnovnih škola za 1. školsku godinu u 
srednjoj školi,  đacima generacije osnovnih škola i učenicima srednjih škola koji su  prethodnu 
školsku godinu završili sa prosjekom 5,00  određuje se u visini od 100 % od ukupne vrijednosti 
putnog troška, ukoliko ispunjavaju sve uslove utvrđene članom 2. ovog Pravilnika. 
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Participacija za učenike srednjih škola koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi 
završili sa prosjekom iznad 4,50  i  za učenike koji se upisuju u I razred srednje škole  koji su 8. 
razred osnovne škole završili sa prosjekom iznad 4,50  određuje se u visini od 40% od ukupne 
vrijednosti putnog troška, ukoliko ispunjavaju sve uslove utvrđene članom 2. ovog Pravilnika. 

Participacija za učenike osnovnih i srednjih škola koji su korinsici prava na dečji dodatak, 
određuje se u visini od 50% od ukupne vrijednosti putnog troška, ukoliko ispunjavaju sve uslove 
utvrđene članom 2. ovog Pravilnika. 

Participacija, za ostale učenike, koji nisu obuhvaćeni stavom 1., 2. i 3.  ovog člana određuje 
se u visini od 20 % od ukupne vrijednosti putnog troška, ukoliko ispunjavaju sve uslove utvrđene 
članom 2. ovog Pravilnika. 

 
Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu iz člana 3. ovog 

Pravilnika. 
 

Član 4. 
 

Početkom avgusta tekuće školske godine Opštinsko vijeće objavljuje javni oglas učenicima 
putnicima osnovnih i srednjih škola o podnošenju molbi i dokumentacije iz člana 5. ovog 
pravilnika. 

 Javni oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet stranici 
Opštine. 

 
Član 5. 

 
Za priznavanje prava na participaciju putnih troškova učenik podnosi:  
1. Zahtjev za priznavanje prava;  
2. Potvrdu  škole da je redovan učenik srednje škole ili osnovne škole;  
3. Fotokopiju lične karte učenika, ili fotokopiju lične karte jednog od roditelja ili staratelja;  
4. Fotokopija bankarske kartice sa brojem tekućeg računa ( napomena: za učenika  

mlađeg od 16 godina podnosi se bankarska kartica za roditelja). 
Učenik, odnosno domaćinstvo koji je korisnik prava na materijalno obezbjeđenje porodice 

ili novčane socijalne pomoći pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlja fotokopiju 
pravosnažnog rješenja o priznatom pravu na materijalno obezbjeđenje porodice ili novčane 
socijalne pomoći. 

Vukovci osnovnih škola pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana  treba da dostave i 
fotokopiju Vukove diplome a Đaci generacije osnovnih škola pored dokumentacije iz tačke A/1 
ovog oglasa,  prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije. 

Za priznavanje prava na participaciju putnih troškova, učenici srednjih škola sa prosjekom 
iznad 4,50 i 5,00 pored dokumenatcije iz stava 1 ovog člana, treba da dostave i fotokopiju 
svjedočanstva iz srednje škole odnosno svjedočanstvo o završenom 8. razredu osnovne škole a 
original da se podnese na uvid službenom licu koji vodi postupak, koji će o tome sačiniti službenu 
belešku. 

Učenik koji je korisnik prava na dečji dodatak pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana 
dostavlja i fotokopiju pravosnažnog i važećeg Rješenja o priznavanju prava na dečji dodatak. 
 

Član 6. 
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Zahtjev i dokumentacija iz člana 5. ovog Pravilnika predaje se pisarnici Opštinske uprave 
opštine Mali Iđoš. 
 

Član 7. 
 

Sredstva za participaciju putnih troškova učenika obezbeđuju se u budžetu opštine Mali 
Iđoš. 

Opštinsko vijeće će svake godine pre raspisivanja javnog oglasa, u skladu sa raspoloživim 
sredstvima u budžetu opštine, preispitati iznose utvrđene u tabeli člana 8. ovog Pravilnika. 

 
Član 8. 

 
 Odjeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene djelatnosti i skupštinske poslove 

izdaje rješenje o priznatom ili odbijenom  pravu na participaciju putnih troškova prema sljedećoj 
tabeli: 
 

Relacija putovanja Novčani mjesečni  iznos za prevoz učenika 
u din. 

Mali Iđoš-Bačka Topola-Mali Iđoš 5.200 
Mali Iđoš- Subotica -Mali Iđoš 10.000 
Mali Iđoš-Vrbas-Mali Iđoš 6.000 
Mali Iđoš-Srbobran-Mali Iđoš 6.000 
Lovćenac-Bačka Topola-Lovćenac 5.300 
Lovćenac-Kula-Lovćenac 8.200 
Lovćenac-Novi Sad-Lovćenac 10.000 
Lovćenac-Srbobran-Lovćenac 5.000 
Lovćenac-Subotica-Lovćenac 10.000 
Lovćenac-Vrbas-Lovćenac 5.000 
Feketić-Bačka Topola-Feketić 5.500 
Feketić-Kula-Feketić 8.200 
Feketić-Novi Sad-Feketić 10.000 
Feketić-Srbobran- Feketić 5.000 
Feketić-Subotica- Feketić 10.000 
Feketić-Vrbas- Feketić 5.000 
Mali Iđoš-Lovćenac-Mali Iđoš 2.970 
Lovćenac-Feketić-Lovćenac 2.000 
 

Žalbe učenika rješava Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš kao drugostepeni organ. 
Učenici koji su ostvarili pravo na participacuju putnih troškova iz ovog Pravilnika, dužni su 

da nakon završetka I. polugodišta školske godine dostave nadležnom Odjeljenju ovjernu 
fotokopiju Đačke knjižice a krajem školske godine ovjerenu fotokopiju svjedočanstva u roku od 8 
dana od dana dobijanja istih. 

Na osnovu dostavljenih dokumenata iz stava 2. ovog člana nastavlja se ili se do kraja 
školske godine obustavlja participacija. 
 

Član 9. 
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Ukoliko učenik prekine školovanje ili promjeni školu odnosno mjesto školovanja dužan je 
o istom da obavjesti nadležo Odjeljenje Opštinske uprave u roku od 15 dana od dana nastale 
promene. 
 

Član 10. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o participiranju 
opštine Mali Iđoš u putnim i drugim troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola 
(„Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 3/2015, 7/2015, 24/2016 – prečišćen tekst, 27/2016, 
24/2017, 25/2017, 5/2019 i 19/2019). 

Član 11. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine 
Mali Iđoš.“ 

 
 

OPŠTINSKO VIJEĆE                                                       Predsjednik Opštinskog vijeća 
OPŠTINE MALI IĐOŠ 
Broj: 06-38-2/2020-01                                                                      Marko Lazić, s.r.  
Dana: 28.08.2020. 
Mali Iđoš       
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208. 
 
 
 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim troškovima 
redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 37/2020), 
Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana  28.08.2020. godine raspisuje  
 

JAVNI OGLAS 
za priznavanje prava na participaciju u putnim troškovima redovnih učenika osnovnih i 

srednjih škola u šk. 2020/2021 godini 
 
 
I 
 

Opština Mali Iđoš vrši participaciju u putnim 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 redovno putuju od mjesta stanovanja do mjesta škole 
radi pohađanja nastave  
 
Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš. 
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Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u putnim 
troškovima. 

 
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. 2019/2020. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog 
oglasa,  prilažu i fotokopiju Vukove diplome. 
3. Đaci generacije osnovnih škola u šk. 2019/2020. godini pored dokumentacije iz tačke 
A/1 ovog oglasa,  prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije. 
4. Učenici srednjih škola sa prosjekom iznad 4,50  i sa 5,00 odnosno 8. razred osnovne 
škole sa prosjekom iznad 4,50, pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa prilažu 
fotokopiju svjedočanstva iz srednje škole, odnosno svjedočanstva o završenom 8. 
razredu osnovne škole a original se podnosi na uvid službenom licu koji vodi postupak. 
5. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su korisnici prava na dečji dodatak, pored 
dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog  i važećeg 
Rješenja o priznavanju prava na dečji dodatak. 

 NAPOMENA: Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu. 
 

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 letnjeg 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. 
 Zahtjevi se predaju počev od  28.08.2020. godine do 27.09.2020. godine 
 O priznanju prava i visini učešća u troškovima odlučuje nadležno Odjeljenje rješenjem u 
roku od 15 dana od prijema cjelokupne dokumentacije. 
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Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš             Predsjednik Opštinskog vijeća  
Opštinsko vijeće                                                                             Marko Lazić, s.r.  
Broj: 06-38-3/2020-01 
Dana: 28.08.2020. godine  
Mali Iđoš   
 
 

____________________ . ____________________ 
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