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Страна 2.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 8. 
 
58. 

На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“ 
број 35/2019 и 88/2019) и члана 59. став 1. Пословника Општинског већа општине Мали 
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали 
Иђош на седници одржаној дана 05.03.2021. године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о давању позитивног мишљења за вршење више функција 
 

Члан 1. 
 

Општинско веће општине Мали Иђош даје позитивно мишљење да Зоран Пустахија 
истовремено са функцијом Начелника општинске управе општине Мали Иђош врши и 
функцију председника Комисије за излагање података о непокретностима и правима на 
њима. 

 
Члан 2. 

 
Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање корупције 

за истовремено вршење наведених јавних функција. 
 

Образложење 
 

Према одредбама члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени 
гласник РС“ број 35/2019 и 88/2019) прописано је да јавни функционер који је изабран, 
постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција 
врши  истовремено, дужан је да у року од осам дана од дана избора, постављења или 
именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, јавни функционер доставља и 
прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну 
функцију, а јавни функционер који је изабран на јавну функцију непосредно од грађана 
доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у коме је јавни функционер. 

Чланом  59.  став 1. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) прописано је да Веће доноси решење, закључак, 
мишљење, препоруку, план и програм. 

Зоран Пустахија је дана 06.09.2019. године изабран за Начелника општинске управе 
општине Мали Иђош решењем Општинског већа општине Мали Иђош број 06-43-3/2019-01, 
а дана 03.03.2021. године решењем Републичког геодетског завода о образовању Комисије за 
излагање података о непокретностима и правима на њима 03 Број 951-76/2021 именован је за 
председника Комисије за излагање података о непокретностима и правима на њима. 

Сходно претходном, предлаже се да Општинско веће општине Мали Иђош да 
позитивно мишљење за вршење обе горе наведене јавне функције имајући у виду да не 
постоји однос зависности, надређености и контроле који би могао да утиче на непристрасно 
вршење наведених јавних функција, нити би се њиховим истовременим вршењем нарушило 
поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције. 

На основу изнетог, Општинско веће општине Мали Иђош је донело закључак као у 
диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош       
Општинско веће      Председник општинског већа 



Број 8.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2018.                            Страна 3. 
Број: 06-9-1/2021-01        Марко Лазић, с.р. 
Дана: 05.03.2021. године 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
59. 
 

 
На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“ 

број 35/2019 и 88/2019) и члана 59. став 1. Пословника Општинског већа општине Мали 
Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали 
Иђош на седници одржаној дана 05.03.2021. године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о давању позитивног мишљења за вршење више функција 
 

Члан 1. 
 

Општинско веће општине Мали Иђош даје позитивно мишљење да Драган Божовић 
истовремено са функцијом Општинског правобраниоца општине Мали Иђош врши и 
функцију заменика председника Комисије за излагање података о непокретностима и 
правима на њима. 

 
Члан 2. 

 
Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање корупције 

за истовремено вршење наведених јавних функција. 
 

Образложење 
 

Према одредбама члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени 
гласник РС“ број 35/2019 и 88/2019) прописано је да јавни функционер који је изабран, 
постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција 
врши  истовремено, дужан је да у року од осам дана од дана избора, постављења или 
именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, јавни функционер доставља и 
прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну 
функцију, а јавни функционер који је изабран на јавну функцију непосредно од грађана 
доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у коме је јавни функционер. 

Чланом  59.  став 1. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ број 22/2020) прописано је да Веће доноси решење, закључак, 
мишљење, препоруку, план и програм. 

Драган Божовић је дана 03.10.2019. године постављен за Општинског правобраниоца 
општине Мали Иђош решењем Општинског већа општине Мали Иђош број 06-48-3/2019-01, 
а дана 03.03.2021. године решењем Републичког геодетског завода о образовању Комисије за 
излагање података о непокретностима и правима на њима 03 Број 951-76/2021 именован је за 
заменика председника Комисије за излагање података о непокретностима и правима на 
њима. 

Сходно претходном, предлаже се да Општинско веће општине Мали Иђош да 
позитивно мишљење за вршење обе горе наведене јавне функције имајући у виду да не 
постоји однос зависности, надређености и контроле који би могао да утиче на непристрасно 
вршење наведених јавних функција, нити би се њиховим истовременим вршењем нарушило 
поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције. 



Страна 4.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 8. 
На основу изнетог, Општинско веће општине Мали Иђош је донело закључак као у 

диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош       
Општинско веће      Председник општинског већа 
Број: 06-9-2/2021-01                Марко Лазић, с.р. 
Дана: 05.03.2021. године 
Мали Иђош 

 
____________________ . ____________________ 

 
 
60. 

На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 – др. закон101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 49. став 2. члана 56. став 
1. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне сакоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. 
закон), члана 64. став 1. тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на седници дана 03.08.2021. 
године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

 
 
I 
 

 За вршиоца дужности Заменика Начелника општинске управе општине Мали Иђош 
поставља се  Борис Стевовић из Ловћенца. 
 

II 
 

Вршилац дужности Заменика Начелника општинске управе општине Мали Иђош се 
поставља на период од 3 месецa почев од 08.03.2021. године. 

 
III 

 
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Мали Иђош       
Општинско веће      Председник општинског већа 
Број: 06-10-1/2021-01        Марко Лазић, с.р. 



Број 8.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2018.                            Страна 5. 
Дана: 08.03.2021. године 
Мали Иђош 
 
  

____________________ . ____________________ 
 



6.oldal                2021.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   8. szám 

 

 
58. 

A korrupcióellenes törvény 56. szakasza 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 35/2019 
és 88/2019 sz.) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza 1. bekezdése 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 
2021. március 5-én megtartott ülésén meghozza a következő 

 
ZÁRADÉKOT 

több tisztség betöltésére irányuló pozitív véleményezésről 
 

                                                            1. szakasz 
 
Kishegyes község Községi tanácsa pozitívan véleményezi, miszerint Zoran Pustahija, 

Kishegyes község Községi közigazgatásának vezetői tisztségével egyidejűleg, az ingatlanokkal 
kapcsolatos adatok, valamint azok feletti jogok közzétételére szolgáló bizottság elnöki tisztségét is 
betöltse. 

2. szakasz 
A véleményezés a Korrupcióellenes Ügynökség, említett funkciók egyidejűleg történő 

végzésére irányuló jóváhagyása miatt szükséges. 
 

Indoklás 
 

 A korrupcióellenes törvény 56. szakasza 4. bekezdése rendelkezései (SZK Hivatalos 
Közlönye, 35/2019 és 88/2019 sz.) előírják, hogy az a köztisztviselő, akit egyéb köztisztségre is 
megválasztottak, tisztségbe helyezték vagy kinevezték, és több tisztséget is ellátana egyidejűleg, 
közteles a megválasztás, tisztségbe helyezés vagy kinevezés napjától számított nyolc napon belül 
kérni az Ügynökség jóváhagyását. A kérelem mellett a köztisztviselőnek csatotlnia kell az őt 
megválasztó, tisztségbe helyező vagy kinevező szerv pozitív véleményezését, a közvetlenül a 
polgárok által megválasztott köztisztviselő pedig azon illetékes munkatestület pozitív 
véleményezését, amelyben köztisztviselő. 
 
 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 20/2020 sz.) előírja, hogy a tanács végzést, záradékot, véleményezést, 
javaslatot, tervet és programot hoz. 
 
 Zoran Pustahiját 2019. szeptember 6-án, Kishegyes község Községi tanácsa 06-43-
3/2019-01 sz. végzésével megválasztották Kishegyes község Községi tanácsának vezetőjévé, 2021. 
március 3-án pedig a Köztársasági Földmérő Intézet 03 951-76/2021 sz., Ingatlanokkal kapcsolatos 
adatok, valamint azok feletti jogok közzétételére szolgáló bizottság megalakulásáról szóló 
végzésével kinevezték a bizottság elnökévé.  
 Az előzőekkel összhangban javasoljuk, hogy Kishegyes község Községi tanácsa pozitívan 
véleményezze a fent említett mindkét tisztség egyidejűleg történő végzését, azzal, hogy nem áll 
fenn függőségi, fölérendeltségi és ellenőrzési kapcsolat, amely kihathat az említett köztisztségek 
pártatlan végzésére, valamint a polgárok bizalmának megsértésére. 
 
 A kifejtettek alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a záradék rendelkező része szerint 
döntött. 
 
 



8.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2021.év 7.oldal 

 

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Marko Lazić, s.k. 
Kishegyes község       KT elnöke 
Községi tanács 
Szám: 06-9-1/2021-01 
Kelt: 2021.03.05-én 
Kishegyes 
 

 
____________________ . ____________________ 

 
 

 
59. 

A korrupcióellenes törvény 56. szakasza 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 35/2019 
és 88/2019 sz.) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza 1. bekezdése 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 22/2020 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 
2021. március 5-én megtartott ülésén meghozza a következő 

 
ZÁRADÉKOT 

több tisztség betöltésére irányuló pozitív véleményezésről 
 

                                                                             1. szakasz 
 
Kishegyes község Községi tanácsa pozitívan véleményezi, miszerint Dragan Božović, 

Kishegyes község vagyonjogi ügyészi tisztségével egyidejűleg, az ingatlanokkal kapcsolatos 
adatok, valamint azok feletti jogok közzétételére szolgáló bizottság elnökhelyettesi tisztségét is 
betöltse. 

2. szakasz 
 

A véleményezés a Korrupcióellenes Ügynökség, említett funkciók egyidejűleg történő 
végzésére irányuló jóváhagyása miatt szükséges. 

 
Indoklás 

 
 A korrupcióellenes törvény 56. szakasza 4. bekezdése rendelkezései (SZK Hivatalos 
Közlönye, 35/2019 és 88/2019 sz.) előírják, hogy az a köztisztviselő, akit egyéb köztisztségre is 
megválasztottak, tisztségbe helyezték vagy kinevezték, és több tisztséget is ellátana egyidejűleg, 
közteles a megválasztás, tisztségbe helyezés vagy kinevezés napjától számított nyolc napon belül 
kérni az Ügynökség jóváhagyását. A kérelem mellett a köztisztviselőnek csatotlnia kell az őt 
megválasztó, tisztségbe helyező vagy kinevező szerv pozitív véleményezését, a közvetlenül a 
polgárok által megválasztott köztisztviselő pedig azon illetékes munkatestület pozitív 
véleményezését, amelyben köztisztviselő. 
 
 Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 59. szakasza 1. bekezdése (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 20/2020 sz.) előírja, hogy a tanács végzést, záradékot, véleményezést, 
javaslatot, tervet és programot hoz. 
 



8.oldal                2021.év                      Kishegyes Község Hivatalos Lapja   8. szám 

 

 Dragan Božovićot 2019. október 3-án, Kishegyes község Községi tanácsa 06-48-
3/2019-01 sz. végzésével megválasztották Kishegyes község vagyonjogi ügyészévé, 2021. március 
3-án pedig a Köztársasági Földmérő Intézet 03 951-76/2021 sz., Ingatlanokkal kapcsolatos adatok, 
valamint azok feletti jogok közzétételére szolgáló bizottság megalakulásáról szóló végzésével 
kinevezték a bizottság elnökhelyettesévé.  
 Az előzőekkel összhangban javasoljuk, hogy Kishegyes község Községi tanácsa pozitívan 
véleményezze a fent említett mindkét tisztség egyidejűleg történő végzését, azzal, hogy nem áll 
fenn függőségi, fölérendeltségi és ellenőrzési kapcsolat, amely kihathat az említett köztisztségek 
pártatlan végzésére, valamint a polgárok bizalmának megsértésére. 
 
 A kifejtettek alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a záradék rendelkező része szerint 
döntött. 
 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Marko Lazić, s.k. 
Kishegyes község       KT elnöke 
Községi tanács 
Szám: 06-9-2/2021-01 
Kelt: 2021.03.05-én 
Kishegyes 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

 
60. 
 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 56. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 
83/2014 – egyéb törvény, 101/2016 – egyéb törvény és 47/2018 sz.), az autonóm tartományok és 
helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 49. szakasza 2. bekezdése, 56. 
szakasza 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 – 
egyéb törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 20. pontja 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2021. 
március 8-án meghozza a következő  
 

VÉGZÉST 
KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT 

VEZETŐHELYETTESÉNEK TISZTSÉGE HELYEZÉSÉRŐL 
 

I. 
 

Kishegyes község Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesi tisztségébe helyezzük 
a szeghegyi Boris Stevovićot. 
 

II. 
 



8.szám  Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2021.év 9.oldal 

 

Kishegyes község Községi közigazgatása megbízott vezetőhelyettesét három hónapos 
időszakra helyezzük tisztségbe, 2021.03.08-tól. 
 

III. 
 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Kishegyes község   
Községi tanács                                                                                             Marko Lazić, s.k. 
Szám: 06-10-1/2021-01                                                                               Községi tanács elnöke 
Kelt: 2021.03.08 –án 
Kishegyes                                                  
 
 
 

____________________ . ____________________ 
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58. 
Na osnovu člana 56. stav 4. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“ broj 

35/2019 i 88/2019) i člana 59. stav 1. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni 
list opštine Mali Iđoš“ broj 22/2020) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 
05.03.2021. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju pozitivnog mišljenja za vršenje više funkcija 
 

Član 1. 
 

Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš daje pozitivno mišljenje da Zoran Pustahija 
istovremeno sa funkcijom Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš vrši i funkciju 
predsjednika Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima. 

 
Član 2. 

 
Mišljenje se daje radi pribavljanja saglasnosti od Agencije za sprečavanje korupcije za 

istovremeno vršenje navedenih javnih funkcija. 
 

Obrazloženje 
 

Prema odredbama člana 56. stav 4. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“ 
broj 35/2019 i 88/2019) propisano je da javni funkcioner koji je izabran, postavljen ili imenovan 
na drugu javnu funkciju i koji namjerava da više javnih funkcija vrši  istovremeno, dužan je da u 
roku od osam dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije. Uz 
zahtjev, javni funkcioner dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, 
postavio ili imenovao na javnu funkciju, a javni funkcioner koji je izabran na javnu funkciju 
neposredno od građana dostavlja pozitivno mišljenje nadležnog radnog tijela organa u kome je 
javni funkcioner. 

Članom  59.  stav 1. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ broj 22/2020) propisano je da Vijeće donosi rješenje, zaključak, mišljenje, preporuku, 
plan i program. 

Zoran Pustahija je dana 06.09.2019. godine izabran za Načelnika opštinske uprave opštine 
Mali Iđoš rješenjem Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš broj 06-43-3/2019-01, a dana 03.03.2021. 
godine rješenjem Republičkog geodetskog zavoda o obrazovanju Komisije za izlaganje podataka o 
nepokretnostima i pravima na njima 03 Broj 951-76/2021 imenovan je za predsjednika Komisije 
za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima. 

Shodno prethodnom, predlaže se da Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš da pozitivno 
mišljenje za vršenje obe gore navedene javne funkcije imajući u vidu da ne postoji odnos 
zavisnosti, nadređenosti i kontrole koji bi mogao da utiče na nepristrasno vršenje navedenih javnih 
funkcija, niti bi se njihovim istovremenim vršenjem narušilo povjerenje građana u savjesno i 
odgovorno vršenje javne funkcije. 

Na osnovu iznetog, Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš je donijelo zaključak kao u 
dispozitivu. 
 
Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
Opština Mali Iđoš       
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Opštinsko vijeće      Predsjednik opštinskog vijeća 
Broj: 06-9-1/2021-01        Marko Lazić, s.r. 
Dana: 05.03.2021. godine 
Mali Iđoš 
 

____________________ . ____________________ 
59. 
 

 
Na osnovu člana 56. stav 4. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“ broj 

35/2019 i 88/2019) i člana 59. stav 1. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni 
list opštine Mali Iđoš“ broj 22/2020) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici  održanoj dana 
05.03.2021. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju pozitivnog mišljenja za vršenje više funkcija 
 

Član 1. 
 

Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš daje pozitivno mišljenje da Dragan Božović 
istovremeno sa funkcijom Opštinskog pravobranioca opštine Mali Iđoš vrši i funkciju zamenika 
predsjednika Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima. 

 
Član 2. 

 
Mišljenje se daje radi pribavljanja saglasnosti od Agencije za sprečavanje korupcije za 

istovremeno vršenje navedenih javnih funkcija. 
 

Obrazloženje 
 

Prema odredbama člana 56. stav 4. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“ 
broj 35/2019 i 88/2019) propisano je da javni funkcioner koji je izabran, postavljen ili imenovan 
na drugu javnu funkciju i koji namjerava da više javnih funkcija vrši  istovremeno, dužan je da u 
roku od osam dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja zatraži saglasnost Agencije. Uz 
zahtjev, javni funkcioner dostavlja i pribavljeno pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, 
postavio ili imenovao na javnu funkciju, a javni funkcioner koji je izabran na javnu funkciju 
neposredno od građana dostavlja pozitivno mišljenje nadležnog radnog tijela organa u kome je 
javni funkcioner. 

Članom  59.  stav 1. Poslovnika Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine 
Mali Iđoš“ broj 22/2020) propisano je da Vijeće donosi rješenje, zaključak, mišljenje, preporuku, 
plan i program. 

Dragan Božović je dana 03.10.2019. godine postavljen za Opštinskog pravobranioca 
opštine Mali Iđoš rješenjem Opštinskog vijeća opštine Mali Iđoš broj 06-48-3/2019-01, a dana 
03.03.2021. godine rješenjem Republičkog geodetskog zavoda o obrazovanju Komisije za 
izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima 03 Broj 951-76/2021 imenovan je za 
zamenika predsjednika Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima. 

Shodno prethodnom, predlaže se da Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš da pozitivno 
mišljenje za vršenje obe gore navedene javne funkcije imajući u vidu da ne postoji odnos 
zavisnosti, nadređenosti i kontrole koji bi mogao da utiče na nepristrasno vršenje navedenih javnih 
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funkcija, niti bi se njihovim istovremenim vršenjem narušilo povjerenje građana u savjesno i 
odgovorno vršenje javne funkcije. 

Na osnovu iznetog, Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš je donijelo zaključak kao u 
dispozitivu. 
 
Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
Opština Mali Iđoš       
Opštinsko vijeće      Predsjednik opštinskog vijeća 
Broj: 06-9-2/2021-01                Marko Lazić, s.r. 
Dana: 05.03.2021. godine 
Mali Iđoš 

 
____________________ . ____________________ 

 
 
60. 

Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 
83/2014 – dr. zakon101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 49. stav 2. člana 56. stav 1. Zakona o  
zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne sakouprave („Službeni glasnik 
Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon), člana 64. stav 1. 
tačka 20. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Opštinsko vijeće 
opštine Mali Iđoš na sjednici  dana 03.08.2021. godine donosi  
 

R J E Š E NJ E 
O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE 

UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ 
 

 
 
I 
 

 Za vršioca dužnosti Zamjenika Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš postavlja se  
Boris Stevović iz Lovćenca. 
 

II 
 

Vršilac dužnosti Zamjenika Načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš se postavlja na 
period od 3 mjeseca počev od 08.03.2021. godine. 

 
III 

 
Ovo rješenje objaviti u „ Službenom listu opštine Mali Iđoš“. 
 

 
 
 
 
Republika Srbija 
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Autonomna pokrajina Vojvodina 
Opština Mali Iđoš       
Opštinsko vijeće      Predsjednik opštinskog vijeća 
Broj: 06-10-1/2021-01        Marko Lazić, s.r. 
Dana: 08.03.2021. godine 
Mali Iđoš 
 
  

____________________ . ____________________ 
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