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2.  
          На основу члана 92. става 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009) и члана 
31.става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош бр.13/2008-
пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. године 
доноси следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о екстерној ревизији буџета општине Мали Иђош 

за 2012.годину 
 
 

I. 
  
 Екстерну ревизију буџета општине Мали Иђош ће обављати лице које испуњава услове за 
обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија. 
 

II. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана добијања сагласности од стране Државне ревизорске 
институције. 
 

III. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ  Председник Скупштине општине 
Број: 06-2-2/2013-02           Марко Ровчанин, с.р. 
Датум:30.01.2013. године 
М А Л И     И Ђ О Ш   

 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
 

3. 
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07) и члана 70. став 1. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-
пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. 
године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

    
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи 
са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске 
управе општине Мали Иђош ( у даљем тексту:Општинска управа). 
 

Члан 2. 
 Општинска управа је орган општине. 
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 Општинска управа образује се као јединствени орган. 
 

Члан 3. 
 Општинска управа: 

1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник 
општине и Општинско веће; 

2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског 
већа; 

3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 

4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине; 

5. Извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6. Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених 

послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и 
то до краја јануара текуће године за претходну годину; 

7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и 
Општинско веће. 

 
Члан 4. 

 Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона,Статута општине и 
других аката општине. 
 

Члан 5. 
 Рад општинске управе је доступан јавности, и подложан критици и јавној контроли грађана 
на начин утврђен Законом, Статутом општине и овом одлуком. 
 

Члан 6. 
 Запослени у општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не руководећи 
се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и 
заступати. 
 

Члан 7. 
 Средства за финансирање послова општинске управе обезбеђују се у буџету општине Мали 
Иђош. 
 

II.  ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА 
 

Члан 8. 
 У оквиру општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење 
међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређене области, као одељења. 
 

Члан 9. 
 Начела за унутрашње уређење у Општинској управи утврђује Председник општине. 
 

Члан 10. 
 У општинској управи основне организационе јединице су: 

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

� Одељење за привреду, пољопривреду и канцеларија за локални економски развој 
� Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, имовинско-правне 

послове и статистику 
� Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-

стамбене послове 
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Члан 11. 
 Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске 
послове обавља управне и стручне послове: 
- у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено 
Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу 
потписа рукописа и преписа, 
- остваривању права грађана у области социјалне заштите, здраствене заштите, друштвене бриге о 
деци и омладини, 
- предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, студентског стандарда, културе и 
спорта, борачко-инвалидске заштите,  
- инспекцијске послове у области образовања. 

Издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у 
Општинској управи. 

Врши послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, 
чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и 
средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање 
угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове 
економата за Општинску управу. 
 Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске 
послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са 
новонасталим променама. 
 За извршење одређених послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова 
државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и 
рада грађана, образују се Месне канцеларије. 

Месне канцеларије се образују за следећа подручја: 
1. Месна канцеларија Ловћенац, 
2. Месна канцеларија Фекетић. 

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних 
књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу 
рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење 
послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то 
предвиђено законом и другим прописима. 

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери 
Општинска управа. 

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и 
установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он 
овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове. 

Месне канцеларије врше одређене послове Месне заједнице у насељеним местима Општине, 
које им поверава Скупштина општине и Председник општине. 

Врше и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 
 

Члан 12. 
 Одељење за привреду, пољопривреду и канцеларија за локални економски развој врши 
управне и стручне послове из области привреде. Даје пројекције будућих кретања и учествује у 
изради стратегије укупног привредног развоја општине. 
 Врши стручне и административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и 
сервисирању послова из области локалног економског развоја. 
 Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе 
Општине на сајмовима и другим манифестацијама. 
 Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама 
привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине. 
 Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање 
одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и 
других привредних делатности од интереса за Општину. 
 Одељење за привреду, пољопривреду и канцеларија за локални економски развој је носилац 
израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде 
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пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног 
земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних 
радова и сл. 
 Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних 
друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и 
израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину. 
 Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта. 
 Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе 
за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине. 
 Обавља сручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе 
фондова за развој АПВ и Републике Србије, као и Републичке Агенције за развој МСПП. 
 Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 
 

Члан 13. 
 Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, имовинске правне послове и 
статистику, организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта 
буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему. 
 Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе. 
 У извршавању буџета контролише се план извршења буџета, врши промене апропријација у 
складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке 
буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечни информише Председника 
општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета. 
 Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, имовинске правне послове и 
статистику пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода 
и дефинише тромесечне, месечне, и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља 
готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.  
 Обавља рачуноводствене послове, врши плаћање, води главну књигу трезора и одабране 
помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну 
буџета.  
 Обавља рачуноводствене послове за општинску управу и друге субјекте када му је то 
посебном одлуком поверено.  
 Врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и 
обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и 
врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески 
обвезник у складу са Законом.  
 Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и 
правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, 
редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против 
управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води 
пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по 
основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења и потврда по чињеницама о којима води 
службену евиденцију. 
 Раде и послове из области имовинских правних односа. Спроводи управне поступке до 
доношења општег интереса за спровођење експропријације, арондације, административног преноса, 
припремање решења експропријације, административном преносу права коришћења, 
деекспропријацији, одузимању грађевинског земљишта, одређивање накнаде за изузете и 
експроприсане непокретности, установљење службености, признавању пречег права градње, давању 
неизграђеног грађевинског  земљишта на коришћење. Води евиденцију о општинској имовини.  
 Одељење ради и план јавних набавки и обавља стручне послове код јавних набавки. 
Надлежан је за примену закона о јавној набавци.  
 Ради извештаје и статистичке прорачуне за потребе одељења општинске управе, Председника 
општине, Републичком заводу за статистику и другим институцијама.  
 Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 
 

Члан 14. 
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 Одељење за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене 
послове врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је 
непосредно сровођење поверено општини у области урбанизма, комунално стамбеној области и 
области заштите животне средине. 
 Одељење учествује у изради програма за израду Просторног плана општине, врши јавно 
оглашавање ради уступања израде планског документа, стара се о излагању планског документа на 
јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталне 
записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских 
подлога, прикупља податке израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради 
урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким 
уловима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је урбанистички 
пројекат израђен у складу са Урбанистичком планом, прибавља сагласности које су посебним 
законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење 
на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије 
је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, 
издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, 
доноси решење о рушењу објеката по захтеву странке.  
 Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско 
веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.  
 Врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара 
се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности. 
 Прати остварење програма уређивања грађевинског земљишта. 
 Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове  и заједничке просторије у 
складу са Законом као и друге послове поверене законом у стамбеној области.  
 Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање 
одређених делатности у сладу са Законом.   
 Врши послове инспекцијског надзора из области изградње, послове инспекцијског надзора у 
области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине и 
послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.  
 Врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора из области претходног става, 
врши извршење извршних решења и друге послове у складу са  Законом, Статутом и одлукама 
Општине.  
 Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе. 
  

Члан 15. 
 Председник општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи, који 
обављају послове из појединих области и то:  

- За област запошљавање, рад и социјалну политику;  
- За област омладина, спорт и невладине организације; 
- За област привреда, развој и инвестиције. 
Председник општине посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника.  
 

Члан 16. 
 Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени 
и врши и друге послове по налогу Председника општине 
 

Члан 17. 
 Организационе послове за рад помоћника Председника општине обављају основне 
организационе јединице Општинске управе, зависности од области у којој су ангажовани. 
 

Члан 18. 
 Председник општине посебном одлуком оснива локалну службу за инспекцију и ревизију за 
Општину Мали Иђош. 
 На права, обавезе и одговорности запослених у служби из става 1. овог члана, примењују се 
прописи којима се уређују радни односи у Општинској управи.  
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III.  РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 
 

Члан 19. 
 Општинском управом руководи начелник. 
 За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском 
већу. 
 
 

Члан 20. 
 За начелника општинске управе поставља се лице које има завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. 
 Начелник Општинске управе има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
 

Члан 21. 
 Општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе. 
 Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година. 

Јавни оглас из ства 1. овог члана расписује Општинско веће. 
За спровођење јавног огласа, Општинско веђе образује Комисију од три члана. 
Комисија из претходног става, утврђује испуњеност услова кандидата за начелника 

Општинске управе и о томе подноси извештај. 
На основу извештаја Комисије, Председник општине предлаже кандидата за начелника 

Општинске управе. 
Заменикначелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим 

условима као начелник. 
 

Члан 22. 
Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује 

законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних 
организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о 
обезбеђивању услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске 
управе уз сагласност Општинског већа. 

 
Члан 23. 

На образложени предлог Председника општине, начелник Општинске управе може бити 
разрешен и пре истека времена на које је постављен. 

Начелник Општинске управе може поднети оставку. 
У случају подношења оставке, начелник се разрешава на првој наредној седници Општинског 

већа. 
 

Члан 24. 
Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци 

основних организационих јединица и то: 
- Радом Одељења-Руководилац Одељења; 
Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих 

организационих јединица и то: 
- Радом одсека-шеф одсека; 
- Радом службе-шеф службе. 

 
Члан 25. 

 Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе, организују и обезбеђују 
њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на поједине унутрашње 
организационе јединице и запослене и старају се о испуњавању радних дужности запослених. 
 Руководилац основне организационе јединице је, у извршавању послова из претходног става, 
дужан да се придржава налога и упутства начелника Општинске управе. 
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 Руководилац основне организационе јединице одговоран је Председнику општине и 
начелнику Општинске управе, за свој рад и за законит и благовремени рад основне организационе 
јединице којом руководи. 
 

Члан 26. 
 Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник 
Општинске управе. 
 

Члан 27. 
 Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе 
на предлог руководиоца основне организационе јединице. 
 Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје 
унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном вршењу 
послова, и равномерној упослености запослених. 
 За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају руководиоцу 
основне организационе јединице и начелнику Општинске управе. 
 

IV.  ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

 
Члан 28. 

 Општинска управа обавезна је да Скупштини општине, Председнику општине и Општинском 
већу даје обавештења, објашњења и податке из свог делокруга. 
 Општинска управа одговорна је Скупштини општине за потпуно и благовремено вршење 
послова у складу са прописима. 
 

Члан 29 
 Општинска управа у вршењу послова из своје надлежности придржава се смерница, 
упутстава и начелних ставова Председника општине. 
 Председник општине усмерава и усклађује рад Општинске управе у односу на: начин рада 
Општинске управе у примењивању одлука и општих аката Скупштине општине и аката председника 
општине, доношењу прописа за које је овлашћена Општинска управа, спровођење мера које одреде 
инспекцијски органи у вршењу надзора над радом Општинске управе. 
 

 
Члан 30 

 Ради остваривања права надзора  Општинског већа над радом Општинске управе, председник 
општине: 

- разматра извештај о раду Општинске управе и своје мишљење доставља Скупштини 
општине, 

- предлаже Општинском већу поништавање општих аката који су у супрнотности са одлуком 
или општим актом Скупштине општине или председника општине уз налагање да се донесе 
нови акт у складу са законом, 

- предлаже Општинском већу укидање општих аката Општинске управе који су у супротности 
са одлуком или општим актом Скупштине општине или председника општине уз налагање да 
се донесе нови акт у складу са законом, 

 
Члан 31. 

Општинско веће: 
- врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који 

нису у сагласности са законом, Статутом или другим општим актом или одлуком Скупштине 
општине, 

- решава у упавном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација из изворног делокруга општине. 
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Члан 32. 
 У вршењу надзора над радом Општинске управе, председник општине може предузети 
одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене законом, ради обезбеђења ефикасног 
извршавања задатака и послова Општинске управе. 
 Општинска управа је дужна да, на захтев председника општине или надлежног министарства 
предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се обезбеђује ефикасно 
извршавање задатака и послова из њеног делокруга. 

 
Члан 33. 

 Општинска управа има право да од Председника општине тражи смернице, упутства и 
начелне ставове о одређеним питањима од значаја за извршење прописа општине. 
 Уколико Општинска управа и начелник Општинске управе не извршавају своје послове 
стручно, законито и одговорно, Председник општине ће упозорити на то начелника Општинске 
управе и затражити да у одређеном року предузме одговарајуће мере. 
 
 
 

Члан 34. 
 Општинска управа је у обавези да Скупштини општине, Председнику општине и 
Општинском већу даје обавештења и податке из свог делокруга, који су неопходни за њихов рад. 
 Општинска управа је у складу са законом и другим прописима самостална у односу на 
примену истих. 
 Уколико Председник општине захтева спровођење смерница, упутстава или ставова супротно 
надлежности и законитости рада Општинске управе, начелник Општинске управе ће упозорити на то 
Председника општине. 
 Уколико стање из претходног става овог члана остане непромењено након упозорења, 
начелник Општинске управе ће о томе обавестити Скупштину општине. 
 

2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА 
 

Члан 35. 
 Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и 
дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних 
интереса. 
 Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових 
права и правних интереса. 
 Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и 
пружа правну помоћ. 
 Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство 
грађана. 
 

Члан 36. 
 Општинска управа је дужан да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа 
по њима и о томе благовремено обавештава грађане. 
 

Члан 37. 
 Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на односе 
према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и 
интересима, на основу Закона и Одлука Општине. 
 

3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 38. 

 Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају се на 
правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 
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 Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују када то 
захтева природа послова и размењују потребне податке и информације неопходне за рад. 
 

V. ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 39. 
 Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем 
(интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова 
из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног 
времена и другим променама. 
 

Члан 40. 
 Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим 
случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе. 
 О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци. 
 

Члан 41. 
 Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представљају 
државну, војну, службену или пословну тајну. 
 О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Општинске управе. 
 

VI.  ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 42. 
 Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 
 Општинска управа може издавати инструкције и стручна упутства и давати објашњења. 
 

Члан 43. 
 Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог 
извршавања. 
 Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа, наређује или 
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 
 Упутством се прописује начин рада и вршење послова општинске управе, као и других 
организација, када врше поверене послове општинске управе у извршавању појединих одредаба 
одлука и других прописа. 
 Решењем и закључком се одлучује о појединачним стварима, у складу са одлукама и другим 
прописима. 
 Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања општинске 
управе, као и других организација када врше поверене послове општинске управе, којима се 
обезбеђује успешно извршавање послова. 
 Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица 
општинске управе и за стручан рад запослених у оптшинској управи и другим организацијама које 
врше поверене послове. 
 Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби одлука и других 
прописа. 
 
 

Члан 44. 
 Решења, правилнике, наредбе и упутства доноси начелник општинске управе, осим ако 
одлуком и другим прописима није другачије одређено. 
 

VII.  СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан 45. 
 Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других организација 
када, на основу одлуке Скупштине општине, одлучују о појединим правима грађана, правних лица 
или других странака. 
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 Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица 
општинске управе. 
 

VIII.  ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 
 

Члан 46. 
 По жалби против првостепеног решења општинске управе из оквира права и дужности 
општине решава Општинско веће, уколико законом или другим прописима није друкчије одређено. 
 По жалби против првостепеног решења друге организације, када у вршењу управних 
овлашћења одлучује о појединачним правима и обавезама из оквира права и дужности општине, 
решава Општинско веће, уколико законом или другим прописом није друкчије одређено. 
 

IX.  ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 
 

Члан 47. 
 О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 
 О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе. 
 

X. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 48. 
 Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се на Општинску управу, као и 
на друге организације која врше јавна овлашћења. 
 

XI.  РАДНИ ОДНОС 
 

Члан 49. 
 У радни однос у општинској управи може бити примљено лице које, поред општих услова 
утврђених у закону, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме и радне оспособљености 
утврђене законом и актом о систематизацији радних места. 
 У радни однос у општинску управу лице се прима на основу: 
1. акта о постављању, 
2. коначне одлуке начелника Општинске управе о избору између пријављених кандидата, 
3. споразума о преузимању запосленог из другог органа у складу са законом. 
 
 

Члан 50. 
 Пријем у радни однос у Општинску управу обавља се у складу са законом. 
 

Члан 51. 
 Општинске инспекторе поставља и разрешава начелник Општинске управе, уз мишљење 
начелника одговарајућег оделења. 
 

Члан 52. 
 О правима, обавезама и одговорностима запослених лица одлучује начелник Општинске 
управе. 

 
Члан 53. 

 У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз 
практичан рад, примати приправници под условима утврђеним законом. 
 Актом о систематизацији радних места утврђује се број приправника. 
 Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време, а ради стручног 
оспособљавања у својству волонтера. 
 

Члан 54. 



Број 2.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2013.                              Страна 29. 
 Запослени у Општинској управи могу се у току рада распоредити на послове у истом органу, 
преузети по споразуму у други орган по потреби, а без сагласности радника; упутити у други орган; 
или привремено распоредити ван седишта органа, у складу са прописима. 
 Решење о распоређивању радника из претходног става доноси начелник Општинске управе, 
на предлог руководиоца основних организационих јединица. 

 
Члан 55. 

 Запослени у општинској управи стичу звања под условима утврђеним законом. 
 Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење послова 
одређеног степена сложености у општинској управи. 
 

Члан 56. 
 Утврђивање зарада и других примања запослених лица у општинској управи врши се у складу 
са законом и другим прописима и општим актима којима се уређује висина зарада запослених у 
државним органима. 
 

Члан 57. 
  У складу са актом о унутрашњoј организацији и систематизацији Општинске управе, а 
на основу закона, начелник Општинске управе, на предлог руководиоца основне организационе 
јединице, одлучује о звањима запослених и коефицијентима за утврђивање плата. 
 

Члан 58. 
 Запослена и постављена лица у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и 
материјално на начин и по поступку утврђеним законом и колективним уговорм. 
 

Члан 59. 
 Радни однос запослених у општинској управи престаје под условима и на начин утврђеним 
законом и актом донетим на основу закона. 
 

XII.  СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 60. 
 Средства за финансирање Општинске управе ради извршавања послова из надлежности 
општине утврђује се у буџету општине јединствено за Општинску управу, на основу финансијског 
плана Општинског органа управе који доноси начелник уз сагласност Председника општине. 

 
Члан 61. 

 За законито коришћење средстава за плате запослених, изабраних, именованих и 
постављених лица, материјалне и трошкове посебне намене, набавку и одржавање опреме и 
средстава за посебне намене одговоран је начелник Општинске управе. 
 Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из претходног става потписује 
начелник општинске управе, по овлашћењу председника општине. 
 

XIII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 62. 
 Запослени у Општинској управи настављају са радом на радним местима до распоређивања 
по новој унутрашњој организацији и систематизацији. 
 Нераспоређени радници имају права утврђена законом. 
 

Члан 63. 
 У року од 30 дана од дана доношења Одлуке начелник Општинске управе је дужан да донесе 
акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Општинској управи уз 
сагласност Председника општине. 
 
 

Члан 64. 
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 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинској управи 
(''Службени лист општине Мали Иђош'', број 1/2005, 19/2008) и Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о Општинској управи ((''Службени лист општине Мали Иђош'', број 16/2009). 

Члан 65. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Мали Иђош''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број:06-2-3/2013-02      Председник Скупштине општине 
Дана:30.01.2013.год.      Марко Ровчанин, с.р. 
Мали Иђош 
 

____________________ . ____________________ 
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Opština Mali Iñoš 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA  
OPŠTINE MALI I ðOŠ  

ZA 2013. GODINU 
 
 
 
 
 
 
 

Mali I ñoš, januar 2013. 
 
 
 
 
 
 
 



Број 2.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2013.                              Страна 31. 
 
 
 

SADRŽAJ 
 

 

 

 

 

1. Uvod ............................................................................................................................................. 32 

2. Analiza stanja lokalnog okruženja .............................................................................................. 33 

2.1 Opština Mali Iñoš u brojkama ...................................................................................................... 33 

2.2 Geografski položaj ....................................................................................................................... 33 

2.3 Prirodni potencijali ...................................................................................................................... 34 

2.4 Demografija ................................................................................................................................. 34 

2.4.1 Starosna struktura stanovništva .............................................................................................. 35 

2.4.2 Obrazovna struktura stanovništva .......................................................................................... 37 

2.4.3 Ekonomska struktura stanovništva ......................................................................................... 37 

3. Analiza realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu.39 

Kretanje nezaposlenosti u opštini Mali Iñoš ................................................................................... 39 

 

 

 
 



Страна 32.               Година 2013.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 2. 
 

 
1. Uvod 

 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu 
 
 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu predstavlja osnovni instrument 
sprovoñenja aktivne politike zapošljavanja na lokalnom nivou u 2013. godini. Njime se definišu ciljevi i 
prioriteti politike zapošljavanja na lokalnom nivou i utvrñuju programi i mere koje će se realizovati kako bi 
se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti. 
 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu usklañen je sa postojećim  
nacionalnim dokumentom zapošljavanja – Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (u daljem tekstu 
NAPZ) za 2013. godinu. Pravni osnov za utvrñivanje NAPZ predstavlja Zakon o zapošljavanju i osiguranju 
za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) kojim je definisano sprovoñenje aktivne 
politike zapošljavanja i utvrñena obaveza izrade Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja na godišnjem 
nivou.  

 
Pri izradi NAPZ za 2013. godinu uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smernice evropske strategije za period do 
2020. godine koje se odnose na zapošljavanje i kojom pametan, održiv i inkluzivan rast ekonomije stvara 
mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju; kao i ciljevi, 
prioriteti i planirane aktivnosti usvojenih nacionalnih strategija i razvojnih dokumenata. 
 
Pored gore navedenih nacionalnih okvira Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. 
godinu je usklañen sa postojećim lokalnim strategijskim dokumentima. 
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2. Analiza stanja lokalnog okruženja 

 
Analiza lokalnog okruženja je urañena prilikom izrade Programa razvoja opštine Mali Iñoš 2010 – 2014, 
delovi te analize su prikazane u nastavku ovog dokumenta u ovom i u sledećem poglavlju: 
 

2.1 Opština Mali Iñoš u brojkama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površina:  181 km2 
Broj stanovnika: 
12.289 
Gustina naseljenosti: 68 
st/km2 
Poljoprivrednih površina:  93,6%  
Stopa godišnjeg pada stanovništva (1991-2002): -6,0‰ 
Broj zaposlenih (2011):  1.730 
Broj nezaposlenih (2013): 2.395 
ND po stanovniku (2005):  43,1% nivoa Republike Srbije 
Struktura ND po sektorima:  poljoprivreda (59,4%), industrija (21,9%), trgovina (14,2%), saobraćaj (2,2%), 
grañevinarstvo (0,9%), ostalo (1,7%) 
Broj MSP:  46 mikro, 13 malih i 6 srednjih preduzeća 
Drumski saobraćaj: Autoput E-75 Novi Sad-Subotica (15,7 km), Magistralni M-22 Srbobran-Mali Iñoš-

Subotica (17,8 km), Regionalni put P-118 
Feketić-Vrbas (4,5 km) 
Železnička pruga:  Meñunarodni kolosek 
Beograd-Novi Sad-Subotica 
Reke:  Krivaja (73 km) 
Ustanovljeno lovište:  Lovačko udruženje 
«Krivaja» i  lovačka društva:  Lovćenac– 
Lovćenac, Jelen- Feketić, Fazan- Mali Iñoš 
Kulturne manifestacije i seoski turizam: Katai 
salaš i Etno kuća, Domboš Fest, Dani feketićke 
višnje, Spomen dani CSÉPE IMRE, Dani berbe i 
vina, Regionalni noćni turnir u malom fudbalu, 
Dani Podolszki József, Dani svete Ane, Dani 
piva. 

2.2 Geografski položaj                     
 
U centralnom delu Bačke, u podnožju Telečke 
visoravni i dolini reke Krivaje prostire se opština 
Mali Iñoš (181 km²), koja predstavlja jednu od 
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najmanjih opština (posle Bačkog Petrovca i Temerina) u Vojvodini. U tri naselja – Feketić, Lovćenac i Mali 
Iñoš prema popisu iz 2011. godine živi 12.289 stanovnika.  
 
Meñunarodni put E-75, kao i glavna železnička pruga, koji povezuju Beograd-Suboticu i državnu granicu 
(Horgoš i Kelebija) sa srednjom Evropom, prolaze kroz sva tri naselja opštine. 
Opština Mali Iñoš se nalazi na 50 kilometara od Subotice (na severu) i Novog Sada (na jugu), dok je glavni 
grad, Beograd udaljen oko 130 km.  
 
Veći privredni centri, Vrbas i Bačka Topola su udaljeni na oko 12 km od opštine, a u neposrednom 
teritorijalnom kontaktu je i sa opštinama Bečej, Srbobran i Kula. 
 

2.3 Prirodni potencijali 
 
Prirodne potencijale u opštini čine plodno zemljište više lesne zaravni i niže lesne terase, umerena 
kontinentalna klima i rečica Krivaja. Ovi uslovi predstavljaju izuzetno povoljne geografske odlike, kako za 
ljudske aktivnosti, tako i za njihovo stanište. Najveće prirodno bogatstvo opštine je izuzetno kvalitetno 
poljoprivredno zemljište. Zemljište po pedološkom sastavu čine cernozemi  livadske crnice i ritska crnica na 
lesnoj podlozi. 
 
Poljoprivredno zemljište prostire se na 16.929 ha i obuhvata 93,6% teritorije opštine. Najveći deo je pod 
oranicama i baštama (98,3%) u okviru kojih je najzastupljenija površina pod žitom (64,0%) i industrijskim 
biljem (27,8%). Manje površine su pod krmnim (5,4%) i povrtnim (2,1%) biljem. Voćnjaci i vinogradi 
prostiru se na manje od 1% poljoprivrednog zemljišta i uglavnom se nalaze u naseljima. Neobrañeno 
zemljište koje zahvata površine pod livadama i pašnjacima kao i ribnjake, trstike i bare takoñe zauzima 1% 
poljoprivrednog zemljišta. 
           
Šume se prostiru na svega 44 ha teritorije opštine, tj čine svega 0,2% od ukupne površine opštine i 
predstavljaju nedovoljno zastupljen resurs. Stanje šumskog zelenila kako po veličini, tako i po sastavu, tipu 
uzgoja i drugim osobenostima ne zadovoljava funkcije koje zelenilo ima u domenu privrednih i ekoloških 
zahteva. 
         
Najznačajniji prirodni potencijal pored poljoprivrednog zemljišta je rečica Krivaja i njene pritoke. Protiče 
kroz sva tri naselja i svojim tokom pravca severozapad-jugoistok preseca deo bačke lesne zaravni na dva 
dela. Za razliku od ostalih ravničarskih reka Krivaja ima dovoljno vode tokom cele godine. Plodno tle i 
hidrografske odlike Krivaje predstavljaju prirodne potencijale i vrednosti za dinamičniji razvoj opštine. 
 

2.4 Demografija 
 
Opština Mali Iñoš, kao teritorijalno najmanja opština u Vojvodini, zauzima prostor od 181 km2 na kome živi 
12.289 stanovnika prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine ili 68 stanovnika na 
km2, što je svrstava u relativno gusto naseljena područja (prema kriterijumu da gusto naseljeni prostori imaju 
51-100 stanovnika na km2). Izrazit je višedecenijski trend smanjenja gustine naseljenosti (1953. godine 
iznosila je 92,6; 1961. - 94,7; 1971. - 86,4; 1981. - 82,7; 1991.- 80, 2002. - 75 i 2011. godine 68 stanovnika 
na km2). 
 

Tabela 1: Porast-pad stanovništva opštine Mali Iñoš (1948-2011.) 
Godina Broj 

stanovnika 
Lančani 
indeks 

Indeks porasta 
 (1948 = 100) 

1948 17683 - 100,00 
1953 16767 94,8 94,8 
1961 17144 102,2 97,0 
1971 15651 91,3 88,5 
1981 14975 95,7 84,7 
1991 14137 94,4 79,9 
2002 13494 95,5 76,3 
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2011 12289 0,91 0,69 

 
 
 

Kretanje stanovništva na području opštine Mali Iñoš, pored apsolutnog smanjenja stanovništva, karakterišu 
tri osnovne determinante: (a) nizak natalitet, (b) povećanje stope mortaliteta i (c) migracioni procesi. 
 
Područje opštine Mali Iñoš spada u grupu emigracionih i depopulacionih područja. Kretanje 
stanovništva na području opštine Mali Iñoš moguće je pratiti od prvog zvaničnog popisa 1869. godine do 
danas. Kvantitativno posmatrano, ukupan broj stanovnika se u posmatranom periodu povećao za svega 2,5% 
(sa 11.992 stanovnika, koliko je registrovano 1869. godine, na 12.289 stanovnika po poslednjem popisu 
2011. godine). 
 
Meñutim, ovaj period karakterišu različita razdoblja. U periodu 1869-1948. ukupno stanovništvo beleži 
uzlazni trend, pri čemu je 1948. godine u opštini registrovan maksimalan broj stanovnika (17.683), zatim 
sledi kratak nestabilan period emigracionih tokova do 1961. godine (17.144) i negativno demografsko 
razdoblje od 1961. do danas, kada se ukupno stanovništvo smanjilo za 27%. 
 
Sva tri naselja beleže pad broja stanovništva, pri čemu najveći odliv stanovništva u poslednjih 20 godina ima 
naselje Mali Iñoš (sa 6.603 - 1971.godine na 5.465 – 2002. godine). U poslednjim dekadama 1971-1981. i 
1991-2002. godine opština Mali Iñoš beleži negativne stope prosečnog godišnjeg rasta stanovništva (-3,9 i -
4,2 na 1.000 stanovnika). Za razliku od većine vojvoñanskih opština, Mali Iñoš nije monocentrična opština i 
stanovništvo je ravnomerno rasporeñeno u sva tri naselja. 
 
Osnovno obeležje demografskih kretanja opštine Mali Iñoš jeste nizak prirodni priraštaj, tako da više 
nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva. Kretanje prirodnog priraštaja, posebno u periodu posle 
1990. godine, je izuzetno nepovoljno i 1996. godine dostiže negativnih 6,4‰, da bi 2004. godine pao na čak 
-9,3‰. 
 
Stope nataliteta su veoma niske (prosek poslednjih pet godina je ispod 10‰), dok su stope mortaliteta jedne 
od najvećih u Vojvodini (npr. u 2000. iznosila je 17,2‰). Negativna stopa prirodnog priraštaja u dužem 
vremenskom periodu ukazuje na problem depopulacije, odnosno "bele kuge". Mehanički priraštaj je bio vrlo 
značajan izvor populacionog rasta. (Grafikon 1) 
 

 
 
2.4.1 Starosna struktura stanovništva 
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Starosna struktura stanovništva opštine Mali Iñoš sve više ima karakteristike «regresivnog», odnosno starijeg 
tipa stanovništva, budući da se smanjuju fertilni i omladinski kontingent stanovništva, što se može uočiti iz 
oblika starosne piramide za 2002. godinu. 
 
 
 

Grafikon 4: Polna i starosna struktura stanovništva opštine Mali Iñoš 2011. 

 
 

 
Pad nataliteta ubrzao je starenje stanovništva od baze starosne piramide, a povećanje prosečnog trajanja 
života sredovečnog i starog stanovništva, intenziviralo je starenje s vrha piramide. Dominantan broj 
stanovnika spada u kategoriju radno-sposobnog stanovništva (68,69%), što se može uzeti u obzir kao 
značajan razvojni potencijal koji će opredeljujuće uticati na tržište rada i zaposlenost. 
 
Jedan od najpouzdanijih analitičkih pokazatelja starosne strukture stanovništva, a time i procesa 
demografskog starenja jeste indeks starenja, koji izražava odnos starog i mladog stanovništva. Ukoliko 
indeks starenja premaši vrednost 40 (starih na 100 mladih stanovnika), govorimo o staroj populaciji. Indeks 
starenja od 86,6 na području opštine Mali Iñoš, evidentno premašuje graničnu vrednost, ali je i dalje ispod 
proseka Severno-bačkog okruga, odnosno AP Vojvodine.Prema rezultatima popisa 2011. prosečna starost u 
opštini Mali Iñoš iznosi 41,1 godine, što značajno prevazilazi graničnu vrednost od 30 godina, koja je u 
demografskoj teoriji prihvaćena kao medijalna vrednost.  
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2.4.2 Obrazovna struktura stanovništva 
 
Obrazovna struktura stanovništva ima poseban značaj u demografskim istraživanjima, s obzirom na uticaj 
koji ima na prirodno i migraciono kretanje stanovništva. 
 
U obrazovnoj strukturi stanovništva starog 15 i više godina na području Mali Iñoš (2002.), završena srednja 
škola je najčešći vid obrazovanja kod oba pola (41% stanovnika), na drugom mestu je osnovno obrazovanje 
(29% uglavnom starijeg sloja stanovništva), dok je 5,6% stanovništva opštine sa višom i visokom stručnom 
spremom. 
 
Značajno je napomenuti da je više od 50% stanovništva opštine na nivou osnovnog i nižeg obrazovanja, što 
nesporno zahteva veće angažovanje na obrazovanju stanovništva kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i 
programe permanentnog obrazovanja. 
 
Takoñe, broj stanovnika sa srednjim obrazovanjem je 2,9% ispod proseka AP Vojvodine. Iako je zabeležen 
trend smanjenja broja nepismenih u poslednjih deset godina i dalje je prisutan značajan procenat nepismenog 
stanovništva (235 stanovnika), posebno ženskog stanovništva (2,7% stanovništva starog 10 i više godina). 
 

 
2.4.3 Ekonomska struktura stanovništva 
 
Radnosposobno stanovništvo po popisu iz 2011.godine iznosi 8.441 tj. 68,69% od ukupnog broja 
stanovnika. Procenat izdržavanog stanovništva je 27,51%. 
 
Posmatrajući kroz period od popisa 1971. godine, evidentno je opadanje udela izdržavanog, a porast udela 
aktivnih i lica sa ličnim prihodom. Opšta stopa aktivnosti je oko 10% ispod proseka AP Vojvodine i 
Republike Srbije. Stopa zaposlenosti aktivnog stanovništva iznosi 20,49% (2011.godina), a 1991. godine ova 
stopa iznosila je 54,4%;  
 
Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosi 14,6%, dok je učešće njegovog aktivnog dela u 
ukupnom aktivnom stanovništvu 75%. Na osnovu pregleda ekonomske strukture stanovništva opštine Mali 
Iñoš dobija se potvrda teze da od privredne strukture zavise promene u opštoj aktivnosti i njenim 
pojedinačnim stopama (zaposlenosti i nezaposlenosti). Takoñe, razvijen privredni sektor determinisao je da u 
ekonomskoj strukturi stanovništva žene čine čak 63% izdražavane populacije, tačnije, zbog strukture radnih 
mesta ženska radna snaga se teže zapošljava. 
 
Na dalje kretanje onog dela populacije koje vrši ekonomsku funkciju, a to je aktivno stanovništvo i njegovu 
«reprodukciju», može se uticati sadejstvom demografskih i socioekonomskih činilaca. U osnovi prvih nalazi 
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se biološko ili društveno modifikovano kretanje nataliteta i mortaliteta, dok su u drugim sadržani značajni 
socijalni, ekonomski i tehnološki elementi aktivnosti. Ovi drugi opredeljuju stopu po kojoj će stanovništvo 
svake starosnopolne grupe učestvovati u ekonomskoj delatnosti, pa prema tome opredeljuju i opštu stopu, 
obim i karakter aktivnog stanovništva. 
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3. Analiza realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. 

godinu. 
 
Za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu u budžetu 
opštine predviñeno je 2.000.000,00 dinara koja sredstva će se udružiti sa sredstvima Pokrajinskog 
Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. 
 
Opština Mali Iñoš i Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica će zajedno raspisati 
konkurs za realizaciju zapošljavanja putem javnih radova. 
 
Kretanje nezaposlenosti u opštini Mali Iñoš 

 
Na birou za zapošljavanje registrovano je 2.336 nezaposlenih lica (decembar 2012.) i to većinom ženske 
populacije (1.172). Dodatni problem čini velika prikrivena nezaposlenost, koja premašuje razmere realne 
nezaposlenosti. Problem nezaposlenosti je prisutan ne samo kod lica koja se vode na tržištu rada već i kod 
jednog broja radnika koji su formalno zaposleni, ali zbog privredne neaktivnosti njihovih preduzeća nemaju 
posla.  
 

 
 
 

Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je izuzetno nepovoljna. Najveći je procenat nezaposlenih 
nekvalifikovanih radnika sa samo osnovnim obrazovanjem. Njihove radne sposobnosti zahtevaju značajno 
unapreñenje, kako bi se ispunili budući zahtevi privrede, takoñe, visoko je učešće nezaposlenih sa III i IV 
stepenom stručne spreme što ukazuje na nefleksibilnost obrazovnog sistema i njegovu neprilagoñenost 
potrebama privrede. 
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Još jedna u nizu nepovoljnih okolnosti je da većina nezaposlenih lica prvi put traži zaposlenje, što 
neminovno ukazuje na činjenicu da region nije u dovoljnoj meri krenuo u neophodna prilagoñavanja i 
restrukturiranje. 
 
 
 
 
4. 

 
          На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. Гласник 
РС, бр.36/2009 и 88/2010), члана 31. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 
30.01.2013. године доноси  
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 ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ 

ИЂОШ ЗА 2013. ГОДИНУ 
      

 
 

I 
 
 Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Мали Иђош за 2013.годину по 
изради и прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање oпштине Мали Иђош. 
 
 
 

II 
 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                        Председник Скупштинe општине 
Број:06-2-4/2013-02 Марко Ровчанин, с.р.                                                
Дана:30.01.2013. године  
М а л и   И ђ о ш 

 
____________________ . ____________________ 

 
5. 
 
           На основу члана  36. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007)  и члана 31. 
става 1. тачке 20. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 - 
пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. године 
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ У 
ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком се образује Одбор за израду локалног Акционог плана за младе у општини 
Мали Иђош (у даљем тексту: Одбор) са циљем израде локалног Акционог плана за младе у општини 
Мали Иђош. 
 У оквиру утврђеног задатка из става 1. овог члана, Одбор ће се бавити израдом и 
имплементацијом локалног Акционог плана за младе у општини Мали Иђош. 
 

Члан 2. 
 Одбор за израду локалног Акционог плана за младе чине председник и заменик председника 
и 9 чланова који учествују у планирању и реализацији политике за младе општине Мали Иђош: 
 

1. Удварди Илдико из Малог Иђоша, председник 
Андреа Мрачевић из Фекетића, заменик председника 

2. Златко Поповић из Ловћенца, члан 
3. Виолета Герег Ковач Пустаи из Малог Иђоша, члан 
4. Сич Емеше из Малог Иђоша, члна 
5. Фонтањи Андор из Малог Иђоша, члан 
6. Драгана Пешикан из Ловћенца, члан 
7. Гулич Денеш из Малог Иђоша, члан 
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8. Сабо Жолт из Малог Иђоша, члан 
9. Милена Маравић из Фекетића, члан 
10. Рајшли Барањи Емеше из Фекетића, члан 

 
Члан 3. 

 Делокруг рада и задаци Одбора приликом израде локалног Акционог плана за младе општине 
Мали Иђош су: 

- пресек тренутног стања положаја младих општине Мали Иђош, 
- лоцирање и анализирање проблема младих општине Мали Иђош, 
- дефинисање процеса акционог планирања, 
- формулисање мера за решавање проблема младих општине Мали Иђош, 
- имплементација локалног акционог плана политике за младе у општини Мали Иђош, 
- прибављање додатних средстава за израду локалног Акционог плана за младе општине Мали 

Иђош, 
- обавља и све друге послове у складу са основним задацима и циљевима ради којих је 

образован, 
 

 У оквиру утврђеног задатка из става 1 овог члана Одбор ће се бавити израдом Акционог 
плана за младе до 1. августа 2013. године. 

 
Члан 4. 

  
  
 
Стручне и административне послове за Одбор обављаће Одељење за друштвене делатности 

Општинске управе Општине Мали Иђош. 
 
                                                                         Чл.5 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Одбора за израду локалног 

Акционог плана за младе у општини Мали Иђош бр.06-24/2007-02 од 27.12.2007.год. 
 
 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Мали Иђош“ 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                              Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                           Марко Ровчанин, с.р.  
Број:06-2-5/2013-02         
Дана:30.01.2012.године 
М а л и   И ђ о ш 

____________________ . ____________________ 
 
 

6. 
На основу члaна 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош (Службени лист општине 

Мали Иђош бр. 13/2008 - пречишћен текст) и члана 10. и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за 
развој пољопирвреде и предузетништва општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 
4/2009), по предлогу председника општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 30.01.2013. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
Члан 1. 

 
 Разрешавају  се председник и чланови Управног одбора Фонда за развој пољопривреде и 
предузетништва општине Мали Иђош: 

- из реда оснивача: 
1. Пал Карољ из Фекетића  -председник Управног одбора  
2. Лукач Андор из Малог Иђоша- члан 
3. Слободан Пејовић из Ловћенца- члан 
- из реда стручњака пољопривреде: 
4. Ленђел Андор из Малог Иђоша- члан 
5. Хоркаи Жолт из Фекетића- члан 
 

Члан 2. 
 
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде и 

предузетништва општине Мали Иђош: 
- из реда оснивача: 
1. Данило Дабовић дипл. правник из Ловћенца-председник Надзорног одбора 
2. Молнар Миклош дипл. економиста из Малог Иђоша- члан 
- из реда стручњака пољопривреде: 
3. Радивоје Спасић дипл.агроном  из Ловћенца-члан 
 

Члан 3. 
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                             Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                    Марко Ровчанин, с.р. 
Број:06-2-6/2013-02  
Дана:30.01.2013. године 
М а л и  И ђ о ш 

 
____________________ . ____________________ 

 
7.       
          На основу члaна 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош (Службени лист општине 
Мали Иђош бр. 13/2008 - пречишћен текст) и члана 10. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2009), 
по предлогу председника општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 30.01.2013. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

 Именују се следећа лица за председника и члановe Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош: 
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- из реда оснивача: 
1. Александар Савић из Ловћенца за председника Управног одбора  
2. Бачи Габор   из Фекетића за члана 
3. Барањи Силард из Малог Иђоша за члана 
- из реда стручњака пољопривреде: 
4. Берток Лајош из Фекетића за члана 
5. Варга Геза из Малог Иђоша за члана 
Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од четири године. 
 

Члан 2. 
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                             Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                    Марко Ровчанин, с.р. 
Број: 06-2-7/2013-02 
Дана:30.01.2013. године 
М а л и  И ђ о ш 

 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
     

8. 
           На основу члaна 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош (Службени лист општине 
Мали Иђош бр. 13/2008 - пречишћен текст) и члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош ( „Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 4/2009), 
по предлогу председника општине Мали Иђош, Скупштина општине Мали Иђош на седници 
одржаној дана 30.01.2013. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
Именују се следећа лица за председника и члановe Надзорног одбора Фонда за развој 

пољопривреде и предузетништва општине Мали Иђош: 
- из реда оснивача: 
1. Блажо Стојановић дипл. правник из Фекетића за председника Надзорног одбора 
2. Барањи Ева дипл. економиста из Малог Иђоша за члана 
- из реда стручњака пољопривреде: 
3. Горан Бојовић др ветеринарске медицине из Ловћенца за члана 
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на мандатни период од четири године. 
 

Члан 2. 
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 

 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                             Председник Скупштине општине 
МАЛИ ИЂОШ                                                                                    Марко Ровчанин, с.р. 
Број: 06-2-8/2013-02  



Број 2.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2013.                              Страна 45. 
Дана: 30.01.2013. године 
М а л и  И ђ о ш 

 
____________________ . ____________________ 

 
9. 

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 31.става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине 
Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана  
30.01.2013. године доноси следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора Основне Школе „Вук Караџић“ Ловћенац 

 
 

Члан 1. 
 
 Разрешава се члан Школског одбора  Основне Школе „Вук Караџић“ Ловћенац  

 
- из реда запослених 
 
1. Оливера Раут из Ловћенца 

Члан 2. 
 

 
 Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Основна Школа „Вук Караџић“ Ловћенац је дана 11.01.2013.год.поднела предлог за разрешење члана 
школског одбора Оливере Раут, из реда запослених Основне школе „Вук Караџић“ из Ловћенца, због 
тога што је иста изабрана за директора школе са почетком мандата од 01.01.2013.год. 
Скупштина општине Мали Иђош је на основу члана 54. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 31.става 1. тачке 10. Статута општине 
Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћен текст), разрешила члана 
школског одбора Оливеру Раут из реда запослених Основне школе „Вук Караџић“ из Ловћенца, из 
разлога што је функција директора школе неспојива са обављањем послова у органу управљања 
школе. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ             Председник Скупштине општине 
Број: 06-2-9/2013-02  Марко Ровчанин, с.р. 
Дана:30.01.2013. године  
М а л и   И ђ о ш 
 

____________________ . ____________________ 
 
 

10. 
          На основу члана 55. ст.3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 72/09 и 52/2011) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – пречишћени текст) Скупштина општине Мали 
Иђош на седници одржаној дана 30.01.2013. године доноси 
 



Страна 46.               Година 2013.                   Службени лист општине Мали Иђош   Број 2. 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

Разрешава се Цекуш Атила из Малог Иђоша, председник Управног одбора Предшколске 
установе „Петар Пан“ Мали Иђош из реда јединице локалне самоуправе.  

 
Члан 2. 

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

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Дана 17.01.2013.године Цекуш Атила из Малог Иђоша је поднео писану оставку Скупштини 
општине Мали Иђош, на место председника Управног одбора Предшколске установе „Петар Пан“ 
Мали Иђош, из личних разлога. Скупштина општине Мали Иђош је сходно чл.55 ст.3 Закона о 
основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 52/2011) и чл. 31. ст. 
1. тачка 10. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008 – 
пречишћени текст), донела Решење о разрешењу председника Управног одбора Предшколске 
установе „Петар Пан“ Мали Иђош.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ                         Председник Скупштине општине 
Број:06-2-10/2013-02                                                                                Марко Ровчанин, с.р.  
Дана:30.01.2013. године                      
М а л и   И ђ о ш 
 

____________________ . ____________________ 
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2. 
A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye 

54/2009 szám) és Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/08 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselı-
testülete а 2013. január 30-án megtartott ülésén meghozta a 
 

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÜLS İ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 

 
I. 

 
Kishegyes község költségvetésének külsı felülvizsgálatát olyan személy végezi, aki eleget tesz a a 

pénzügyi jelentések felülvizsgálata elvégzéséhez szükséges feltételeknek, amelyet a könyvelésrıl és a 
felülvizsgálatról szóló  törvény ír elı. 
 

II. 
 

Ezen határozat az Állami Felülvizsgálati Intézmény jóváhagyásától számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 

III. 
 

Ezen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                                            Rovčanin Marko, s.k. 
Szám:06-2-2/2013-02                                                                                      a Képviselı-testület elnöke 
Kelt:2013. január 30-án  
K i s h e g y e s 
 

____________________ . ____________________ 
 
3. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 59. szakaszának 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 
129/01 szám) és Kishegyes község Statútuma 70. szakaszának 1. bekezdése (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010) alapján, Kishegyes Község Képviselı-
testülete  a 2013. január 30-án megtartott ülésén meghozta a 
 

H A T Á R O Z A T O T 
KISHEGYES KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁRÓL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. szakasz 

 
 Ezen határozattal meghatározzuk Kishegyes községi közigazgatásának (a továbbiakban: községi 
közigazgatás) hatáskörét, belsı szervezetét, igazgatási módját, egyéb szervekkel való kapcsolatát, a 
munkaeszközeit és egyéb, a munkájához szükséges kérdéseket és szervezetét. 
 

2. szakasz 
 

 A községi közigazgatás községi szerv. 
            A községi közigazgatás, mint egyéni szerv lett alakítva.  
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3. szakasz 

 
 A községi közigazgatás: 
 1. elıkészíti az elıírások és egyéb aktusok tervezetét, amelyet a községi Képviselı-testület, a 
községi elnök és a községi tanács hoz meg, 
 2. végrehajtja a községi Képviselı-testület, a községi elnök és a községi tanács határozatait és 
egyéb aktusait, 
 3. közigazgatási eljárásban elsı fokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb 
szervezetek jogairól és kötelességeirıl, a község hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 
 4. ellátja a községi Képviselı-testület elıírásainak és egyéb általános aktusainak végrehajtása feletti 
közigazgatási felügyeleti teendıket, 
 5. végrehajtja a törvényeket és egyéb elıírásokat, amelyek végrehajtását a községre ruházták, 
       6. kézbesíti a végrehajtott, a község hatáskörébe tartozó munkáról szóló jelentést, az elızı évre 
vonatkozóan, a községi tanács és a Képviselı-testület részére, szükség szerint, legalább évente egyszer, a 
folyó év január végéig, 
 7. ellátja azon szakmai és egyéb teendıket, amelyekkel a községi Képviselı-testület, a községi 
elnök és a községi tanács megbízza. 
  

4. szakasz 
 

 A községi közigazgatás a teendıit az alkotmány, a törvény és a község Statútuma és egyéb aktusai 
alapján és keretein belül végzi. 
 

5. szakasz 
 

 A községi közigazgatás munkája nyilvános, és a polgárok ellenırzése és észrevételeinek 
kinyilvánítása alatt áll, a törvény, a község Statútuma és ezen határozat által megállapított módon. 
 

6. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak kötelesek a teendıiket szakszerően végezni, anélkül, 
hogy eközben politikai meggyızıdéseik vezérelnék ıket és, hogy teendıik ellátása során e 
meggyızıdéseiket kinyilvánítanák és képviselnék. 
  

7. szakasz 
 

   
         A községi közigazgatás munkájához szükséges eszközök Kishegyes község költségvetésébıl lesznek 
biztosítva. 
  

II. SZERVEZET ÉS HATÁSKÖR 
 

8. szakasz 
 
 A községi közigazgatás keretein belül alapszervezeti egységek alakulnak, az egymással összekötött 
igazgatási, szakmai és egyéb, különbözı tertületeken végzett munkák elvégzéséhez. 
 

9. szakasz 
 

        A községi közigazgatás belsı elrendezésének elveit a községi elnök határozza meg. 
 

10. szakasz 
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 A községi közigazgatás alapszervezeti egységei: 

� Általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a Képviselı-
testület ügyleteivel foglalkozó osztály 

� Gazdasági, mezıgazdasági osztály és helyi gazdaságfejlesztési iroda 
� Költségvetési, pénzügyi, helyi adóadminisztrációs, vagyonjogi és statisztikai osztály 
� Településrendezési, építési, környezetvédelmi és lakásépítési-közmővesítési osztály 

  
 

 11. szakasz 
 

Általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a  
Képviselı-testület ügyleteivel foglalkozó osztály a következı igazgatási és szakami tevékenységeket végzi: 

  
- azon törvények és más elıírások közvetlen végrehajtásának teendıit, amelyeknek végrehajtását 

törvénnyel a községre ruháztak a következı területeken: állampolgárság, anyakönyvek, személynév, 
házasság, választói névjegyzék, aláírás és átirat hitelesítése, 

- polgárok jogviszonyának megvalósítása a következı területeken: szociális védelem, 
egészségvédelem,  társadalmi gyermek- és ifjúsági jólét,  

- iskoláskor elıtti, általános- és középiskolai oktatás, felsıoktatási szabvány, kultúra és sport, 
harcos-rokkantsági védelem, 

- felügyelıi ügyletek az oktatás területén 
Munkakönyvek kiadása, iktatói és levéltári ügyletek, munkaviszonyi ügyletek a községi 
közigazgatásban. 
- az épület és a terület használata, fenntartása és tisztántartása, az irodák főtése és tisztántartása, 

eszközhasználat, a községi közigazgatás számára szükséges  jármővek karbantartása, szállítás, a községi 
szervek és a községi közigazgatásaban dolgozók számára szükséges vendéglátó-ipari szolgáltatásnyújtás, és 
gazdasági hivatali ügyletek a  községi közigazgatás részére. 
          Általános közigazgatási, közös ügyletekkel foglalkozó, társadalmi tevékenységügyi és a Képviselı-
testület ügyleteivel foglalkozó osztály követi azon elıírásokat, amelyekért a helyi önkormányzat az illetékes 
és kezdeményezi az aktusok összehangolását a változásokkal. 
A község hatáskörébe tartozó ügyletek, mint ahogy az átruházott államigazgatási ügyletek elvégzéséhez, és 
ezen teendık hatékonyabb elvégzésének, és a polgárok érdekében megalakulnak a Helyi irodák. 
          A Helyi irodák a következı területeken alakulnak: 

1. Helyi iroda Szeghegy 
2. Helyi iroda Bácsfeketehegy  

         A Helyi irodák a polgárok személyes állapotára vonatkozó teendıket végzik, anyakönyvi kivonatok 
vezetése, kivonatok kiadása és hitelesítése, halotti anyakönyvi kivonat elkészítése, választási névjegyzék 
követése, aláírás- és átirathitelesítés, bizonylatok kiadása, amennyiben törvénnyel elılátott, ügyfélfogadó 
iroda teendıit látják el a közigazgatás községi szervei részére, egyéb nyilvántartás vezetése, amennyiben 
törvénnyel vagy egyéb elıírással elı van látva. 
          A helyi irodák egyéb teendıket is végezhetnek, amellyel a községi közigazgatás bízza meg, saját 
hatáskörébıl.   
          A helyi irodák meghatározott feladatokat is végezhetnek egyéb szervek, szervezetek és intézmények 
számára, szerzıdés alapján, amelyet a községi közigazgatás vezetıje vagy az ı általa felhatalmazott 
személy köt meg azon szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel, amelyek számára a feladatot végzi. 
 A helyi irodák a helyi közösségek meghatározott teendıit is ellátják, amellyekkel a Képviselı-testület és a 
községi elnök bízza meg.   
          Egyéb teendıket is ellát a községi elnök és a községi közigazgatás vezetıjének utasítására. 
 

 
  
 

12. szakasz 
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 Gazdasági, mezıgazdasági osztály és helyi gazdaságfejlesztési iroda igazgatási és szakmai 
teendıket lát el a gazdaság területén. Részt vesz a község gazdaságfejlesztési stratégiájának 
kidolgozásában.  
              Szakmai és adminisztratív, technikai és egyéb teendıket végez a helyi gazdaságfejlesztés területén, 
annak vezetésében, irányításában és szervízelésében. 
              A helyi gazgaságfejlesztés bemutatásával és reklámozásával foglalkozik, a község nyilvános, 
kiállításokon és egyéb eseményeken való részvételén keresztül. 
              Fejlesztési programok szervezésében és megvalósításában vesz részt, a vállalkozások igényeivel és 
a megfelelı közszolgálatokkal összhangban, a község gazdaságfejlesztésének céljából. 
              Kérelmekrıl dönt a gazdaság és vállalkozás területén, amelyek a lakosság meghatározott 
szükségletei kielégítésére vonatkoznak kisipar, vendéglátás, kereskedelem, idegenforgalom, közlekedés és a 
község érdekét szolgáló egyéb gazdasági tevékenység területén.  
             Gazdasági, mezıgazdasági osztály és helyi gazdaságfejlesztési iroda tulajdonjoga a projektum- és 
programjavaslatok kidolgozása a gazdaság és a mezıgazdaság területén, különösen a mezıgazdasági alap és 
a mezıgazdasági földterület védelme, rendezése és használata éves programjának kidolgozása, az árvíz-és 
jégvédelmi terv, közmunkák projektumának kidolgozása és egyéb. 
             Szakmai segítséget nyújt a jogi személyeknek és a vállalkozóknak a gazdasági társaság és a 
vállalkozás, GNYÜ-nél való bejegyzése elıtt, naponta ellenırzi az adatbázist, jelentéseket készít a 
gazdasági tevékenységekrıl, amelyek a község számára fontosak. 
            A mezıgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáról szóló kérelmekrıl dönt. 
            Meghatározza a vízgazdálkodási feltételeket, vízgazdálkodási jóváhagyásokat és engedélyeket ad ki 
az épületekre és munkálatokra, a községi felhatalmazásokkal összhangban. 
           Szakmai és adminisztratív feladatokat lát el a VAT és SZK fejlesztési alap, mint ahogy a KKV 
köztársasági ügynökség szükségleteire irányuló feladatok megvalósításában. 
           Egyéb, a községi elnök és a községi közigazgatás vezetıje utasítására kiadott feladatokat is végez.  
 

13. szakasz 
          Költségvetési, pénzügyi, helyi adóadminisztrációs, vagyonjogi és statisztikai osztály megszervezi és  
irányítja a költségvetés kidolgozásának eljárását, utasításokat ad a költségvetési tervezet kidolgozásához, és 
biztosítja a költségvetés meghozatalát, a költségvetési eljárásról szóló törvénnyel meghatározott mód és 
eljárás alapján. 
            Követi a költségvetés végrehajtását, és legalább évente kétszer értesítést ad róla a végrehajtó 
szerveknek. 
             A költségvetés végrehajtásánál le kell ellenırizni a költségvetés végrehajtási tervét, megváltoztatja 
az eltulajdonítást a költségvetési eljárásról szóló törvénnyel összhangban, ellenırzi az átvett 
kötelezettségeket, követi a költségvetési bevételeket és kiadásokat, javaslatokat ad a költségvetési 
eszközfelhasználóknak. Havonta értesíti a községi elnököt a tervezett és megvalósított bevételekrıl és a 
költségvetési kiadásokról. 

14. szakasz 
 

          Településrendezési, építési, környezetvédelmi és lakásépítési-közmővesítési osztály igazgatási és 
egyéb teendıket végez a törvény és egyéb elıírások közvetlen végrehajtásában, amelyek közvetlen 
végrehajtásával a község van megbízva településrendezési, lakásépítési-közmővesítési és környezetvédelmi 
területen. 
            Az osztály részt vesz a község területrendezési tervének kidolgozásában, nyilvános hirdetést tesz 
közzé a dokumenttervezet kidolgozása érdekében, számot vezet a dokumenttervezet nyilvános 
közzétételérıl, biztosítja a meglévı topográfiai és kataszteri terv fénymásolatát, illetve a digitális 
jegyzeteket, illetve a földalatti és légvezetékeket, biztosítja a kataszteri felület aktualitását, begyőjti a terv 
kidolgozásáshoz szükséges adatokat, elıkészíti a településrendezés kidolgozásáról szóló 
határozatjavaslatokat, kiadja a településrendezési tervek kivonatait, kiadja a településrendezési feltételekrıl 
szóló aktusokat, nyilvános településrendezési projektumbemutatót szervez, megerısíti, hogy a 
településrendezési projektum a településrendezési tervvel összhangban lett kidolgozva, beszerzi a külön 
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törvénnyel elıírt jóváhagyásokat, mint az építési engedély kiadásához szükséges feltételt, megteremti a 
kapcsolódási feltételeket a közlekedési és kommunális infrastruktúréhoz és egyéb elıírt feltételeket, azon 
épületek bejelentésére vonatkozó ügyeket intézi, amelyeket építési engedély nélkül építettek, illetve 
újítottak fel, építési engedélyeket ad ki, a község hatáskörébe tartozó épületekhez ad ki engedélyeket, 
megtekinti az épületeket, bontásról szóló végzéseket hoz, a fél kérelme alapján. 
           Aktustervezeteket javasol, amelyet a községi Képviselı-testület, a községi elnök és a községi tanács 
hoz meg, ezen területen. Közvetlenül hajtja végre a községi elıírásokat ezen területeken. 
          A kommunális tevékenységek  rendezésére, fejleztésére és elvégzésére vonatkozó ügyleteket végez, 
és gondoskodik a kommunális tevékenységek hosszantartó végzéséhez szükséges feltételek 
megteremtésérıl. 
          Követi a telekrendezési program megvalósítását. 
          Levezeti a  lakásokba és közhelyiségekbe jogtalanul beköltözött személyek kilakoltatási eljárását, a 
törvénnyel összhangban, és egyéb törvénnyel elılátott ügyleteket a lakásépítés területén. 
          Megteremti a környezetvédelemhez és fejlesztéséhez szükséges feltételeket, meghatározott 
tevékenységek elvégzéséhez, a törvénnyel összhangban. 
           Felügyelıi tevékenységeket végez az építés, kommunális tevékenységek, a környezetvédelem és a 
közúti közlekedés területén. 
           Igazgatási ügyeket végez az elızı bekezdésben említett területeken, végrahajtási végzéseket és gyéb 
ügyleteket hajt végre, a törvénnyel, a statútummal és a községi határozatokkal összhangban. 
Egyéb feladatokat is ellát a községi elnök és a községi közigazgatás vezetıjének utasítására. 
 

15. szakasz 
 

          A községi elnök nevezi ki és menti fel a segédjeit a községi közigazgatásban, akik a következı 
területeken végzik teendıiket: 

- foglalkoztatás, munka és szociálpolitika 
- ifjúság, sport és cilvil szervezetek 
- gazdaság, fejlesztés és befektetések 

          A községi elnök külön aktussal határozza meg a segédek jogait és kötelezettségeit. 
 

16. szakasz 
          A községi elnök segédjei kezdeményezést indítványoznak, projektumokat javasolnak, véleményezik a 
község számára fontos kérdéseket, az ıket megbízott területeken, és egyéb feladatokat látnak el, amelyekkel 
a községi elnök megbízza ıket. 

17. szakasz 
 

 A községi elnök segédjei munkájához szükséges szervezeti tevékenységeket a községi közigazgatás 
alapszervezeti egységei látják el, attól függıen, hogy melyik területen lettek alkalmazva. 
 

18. szakasz 
 

 A községi elnök külön határozattal helyi felügyeleti és felülvizsgálati szolgálatot alakít Kishegyes 
községre. 
              E szakasz 1. bekezdésében említett szolgálatban dolgozók jogaira, kötelezettségeire és 
felelısségére a községi közigazgatás munkaviszonyairól szóló elıírások vonatkoznak. 
 

III. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS IRÁNYÍTÁSA 
 

19. szakasz 
 

 A községi közigazgatás mőködését a községi közigazgatás vezetıje irányítja. 
 A vezetı a munkájáért és a községi közigazgatás munkájáért felel a községi Képviselı-testületnek 
és a községi tanácsnak. 

20. szakasz 
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 A községi közigazgatás vezetıjévé jogi egyetemi végzettségő, államigazgatási szervekben való 
munkára jogosító szakvizsgával és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezı személy nevezhetı ki. 
              A községi közigazgatás vezetıjének van helyettese, aki ıt távollétében, illetve kötelezettsége 
elvégzésének akadályozottsága esetén helyettesíti. 
 

21. szakasz 
 

 A községi közigazgatás vezetıjét a községi tanács nevezi ki és menti fel. 
            A községi közigazgatás vezetıjét nyilvános hirdetés alapján válasszák meg öt éves megbízatási 
idıszakra. 
              E szakaszban említett nyilvános hirdetményt a községi tanács írja ki. 
              A nyilvános hirdetmény végrehajtására a községi tanács egy három tagú bizottságot alakít. 
              Az elızı bekezdésben említett bizottság megállapítja, hogy  a községi közigazgatás vezetı-jelöltje 
megfelel-e az adott feltételeknek, és errıl jelentést készít. 
          A bizottság jelentése alapján a községi elnök javasolja a községi közsigazgatás vezetı-jelöltjét. 
          A községi közigazgatás vezetıhelyettesét oly módon és olyan feltételek mellett választják meg és 
mentik fel, mint a községi közigazgatás vezetıjét.  
  

22. szakasz 
 
          A községi közigazgatás vezetıje képviseli a községi közigazgatást, megszervezi és biztosítja  a 
munka törvényes és hatékony elvégzését, irányítja az alapszervezeti egységek munkáját és 
együttmőködését, meghatározza az alkalmazottak jogait, kötelezettségeit és felelısségeit, megteremti a 
munkafeltételeket, meghozza a községi közigazgatás belsı rendszerezésérıl és átszervezésérıl szóló 
szabályzatot,  a községi tanács jóváhagyásával. 
 

23. szakasz 
          A községi elnök megindokolt javaslatára a községi közigazgatás vezetıjét a mandátuma lejárta elıtt 
is fel lehet menteni. 
         A községi közigazgatás vezetıje benyújthatja lemondását. 
        Lemondás benyújtása esetén a községi közigazgatás vezetıje a következı községi tanács ülésén lesz 
felmentve. 
 

 
24. szakasz 

          A községi közigazgatás alapszervezeti egységeinek mőködését kinevezett személyek – 
osztályvezetık irányítják, mégpedig: 

- az osztály munkájával-osztályvezetı 
 A belsı szervezeti egységek mőködését veztık irányítják: 

- ügyosztály munkája-ügyosztály vezetıje 
- szolgálat munkája-szolgálat vezetıje 

 
 

25. szakasz 
 

          A községi közigazgatás alapszervezeti egységeinek vezetıi megszervezik és biztosítják a törvényes és 
hatékony munkát, gondoskodnak a munka és az alkalmazottak helyes elosztásáról, egyes alapszervezeti 
egységeken belül.  
          Az alapszervezeti egység vezetıje az elızı bekezdés szerinti teendık ellátása során köteles magát a 
községi közigazgatás vezetıjének utasításaihoz tartani. 
          Az alapszervezeti egység vezetıje munkájáért, az alpaszervezeti egység törvényes és idıbeni 
munkájáért felelıs a községi elnöknek és a községi közigazgatás vezetıjének.  
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26. szakasz 

 
         A községi közigazgatás alapszervezeti egységeinek vezetıit a községi közigazgatás vezetıje osztja be 
 

27. szakasz  
          Az alapszervezeti egységek vezetıit a községi közigazgatás vezetıje osztja be, az alapszervezeti 
egység vezetıjének javaslatára. 
          Az alapszervezeti egységek vezetıi saját alapszervezeti egységeik legösszetettebb munkáját látják el, 
és gondoskodnak a hatékony, törvényes és minıséges munkáról, és az alkalmazottak munkájának 
egyenletes elosztásáról. 
          Az alapszervezeti egységek vezetıi munkájukért az alapszervezeti egység vezetıjének és a községi 
közigazgatás vezetıjének felelnek. 

 
  

 
IV. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS KAPCSOLATA MÁS EGYSÉGEKK EL 

1. KAPCSOLAT A KÖZSÉGI ELNÖKKEL, A KÉPVISEL İ-TESTÜLET ELNÖKÉVEL ÉS A 
KÖZSÉGI TANÁCCSAL 

 
28. szakasz 

 
 A községi közigazgatás köteles a Községi Képviselı-testületnek, a községi elnöknek és a községi 
tanácsnak a maga hatáskörében tájékoztatással, magyarázatokkal és adatokkal szolgálni. 
 A községi közigazgatás a községi Képviselı-testületnek felelıs a teendık jogszabályoknak 
megfelelı, teljes körő és naprakész ellátásáért. 
 
 

29. szakasz 
 

 A községi közigazgatás a hatáskörébe tartozó teendık ellátása során a községi elnök 
útmutatásaihoz, eligazításaihoz és elvi álláspontjaihoz tartja magát. 
 A községi elnök irányítja és összehangolja a községi közigazgatás munkáját a következıkhöz 
viszonyítva: a községi közigazgatás munkamódja a községi Képviselı-testület határozatainak és általános 
aktusainak és a községi elnök aktusainak alkalmazásában, az elıírások meghozatala, amelyekre a községi 
közigazgatás az illetékes, a községi közigazgatás munkája feletti felügyeletet gyakorló felügyelıségek által 
elrendelt intézkedések végrehajtása. 

 
30. szakasz 

 A községi közigazgatás munkájának ellenırzésére való jog érvényesítésére a községi elnök : 
 - megtárgyalja a községi közigazgatás munkájáról szóló jelentést, és véleményét kézbesíti a községi 
Képviselı-testületnek, 
 - javasolja a községi tanácsnak a községi Képviselı-testület vagy a községi elnök határozatával 
vagy általános aktusával ellenkezı általános aktusok megsemmisítését és elrendeli új aktus meghozatalát a 
törvénnyel összhangban, 
 - javasolja a községi tanácsnak a községi közigazgatás azon általános aktusainak megsemmisítését, 
amelyek ellentétben állnak a községi Képviselı-testület és a községi elnök határozataival vagy általános 
aktusaival, és elrendeli új aktus meghozatalát a törvénnyel összhangban, 
 - javasolja a Községi Képviselı-testületnek a községi közigazgatás jegyzıjének felmentését. 
 

31. szakasz 
 A községi tanács:  
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- ellenırzést gyakorol a községi közigazgatás munkája felett, megsemmisíti vagy felfüggeszti a 
községi közigazgatás azon aktusait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, a statútummal vagy 
egyéb általános aktussal, vagy a községi Képviselı-testület határozatával, 
 - közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, a vállalatok, az intézmények és az egyéb 
szervezetek jogairól és kötelezettségeirıl a község eredeti hatáskörében. 
 

32. szakasz 
 

 A községi közigazgatás munkája feletti ellenırzés gyakorlása keretében a községi Képviselı-
testület és a községi elnök törvényben meghatározott szervezési, személyi és egyéb intézkedéseket 
foganatosíthat, a községi közigazgatás teendıi és feladatai hatékony végrehajtásának biztosítása céljából. 
 A községi közigazgatás a községi elnök vagy az illetékes minisztérium követelésére köteles 
megtenni a megfelelı szervezési, személyi és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják a hatáskörébe 
tartozó teendık és feladatok hatékony végrehajtását. 
 

33. szakasz 
 

 A községi közigazgatásnak joga van arra, hogy a községi elnöktıl irányelveket, eligazításokat és 
elvi álláspontokat kérjen, a község jogszabályainak végrehajtása szempontjából jelentıs kérdésekben. 
 Amennyiben a községi közigazgatás és a községi közigazgatás vezetıje nem hajtja végre 
szakszerően, törvényesen és felelısségteljesen munkáját, a községi elnök felhívja  a községi közigazgatás 
vezetıjének figyelmét és követeli, hogy meghatározott határidın belül tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
  

34. szakasz 
 

 A községi közigazgatás köteles a községi Képviselı-testület, a községi elnök és a községi tanács 
munkájukhoz szükséges tájékoztatást és adatokat megadni, a saját hatáskörébıl. 
 A községi közigazgatás a törvénnyel és az egyéb jogszabályokkal összhangban önálló, ezek 
alkalmazása tekintetében. 
 Amennyiben a községi elnök a községi közigazgatás illetékességével és munkájának 
törvényességével ellenkezı irányelvek, utasítások vagy álláspontok végrehajtását követeli, a községi 
közigazgatás vezetıje figyelmezteti erre a községi elnököt. 
 Amennyiben e szakasz elızı bekezdésében említett figyelmeztetés ellenére sem változik a helyzet, 
a községi közigazgatás vezetıje tájékoztatja errıl a községi Képviselı-testületet. 

 
 

2.  KAPCSOLAT A POLGÁROKKAL, VÁLLALATOKKAL ÉS INTÉZMÉN YEKKEL 
 

35. szakasz 
 

          A községi közigazgatás a szakmai szabályok szerint jár el, tárgyilagosan és politikailag semlegesen, 
és köteles mindenkinek egyenjogú védelmet biztosítani, jogainak, kötelezettségeinek és jogi érdekeinek 
megvalósításában. 
          A községi közigazgatás köteles a polgároknak gyorsan  és hatékonyan biztosítani  jogaik és jogi 
érdekeik megvalósítását. 
          A községi közigazgatás köteles kérelemre a polgároknak adatokat és magyarázatokat adni és 
jogsegélyt nyújtani. 
          A községi közigazgatás köteles a polgárokkal együttmőködni és tiszteletben tartani személyiségüket 
és méltóságukat.  

36. szakasz 
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 A községi közigazgatás köteles megvizsgálni a polgárok panaszait, javaslatait, és az alpaján eljárni 
és arról idıben értesíteni a polgárokat. 
 

37. szakasz 
          Ezen határozat rendeletei, a községi közigazgatás polgárokhoz való viszonyával kapcsolatban, a 
vállalkozásokra, intézményekre és egyéb szervezetekre vonatkoznak, amikor azok jogairól és érdekeirıl 
hoznak határozatot, a törvény és a községi határozat alapján. 
 

3. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ALAPSZERVEZETI EGYSÉGEINEK K ÖLCSÖNÖS 
KAPCSOLATA 

 
38. szakasz 

 
          A községi közigazgatás alapszervezeti egységeinek kölcsönös kapcsolata törvénnyel, a község 
statútumával és ezen határozattal meghatározott jogokon és kötelességeken alapul. 
              A községi közigazgatás alapszervezeti egységei kötelesek együttmőködni és a munkához 
szükséges adatokat és információkat megosztani egymással, amennyiben azt a munka jellege megkívánja. 
        
V.  A MUNKA NYILVÁNOSSÁGA 
 

39. szakasz 
 
         A községi közigazgatás a munka nyilvánosságát a következıképpen biztosítja: elektronikus úton 
(internet), médiában, a hatáskörébe tartozó tevékenységek végzésérıl szóló hivatalos, a szervezetében 
történı változásokról, munkaidı beosztásról és egyéb változásokról szóló információk közlésével. 
 

40. szakasz 
 

          A községi közigazgatás munkájáról a községi közigazgatás vezetıje ad információkat, de egyes 
esetekben felhatalmazhat más személyt, hogy ezt megtegye a községi közigazgatás nevében. 
 
 

41. szakasz 
 

   A községi közigazgatás megtagadhatja az információközlést, amennyiben annak tartalama állami, hadi, 
hivatali vagy üzleti titkot képez. 
 
Az elızı bekezdésben említett információközlés megtagadásáról a községi közigazgatás vezetıje dönt. 
 
 

VI. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS JOGI AKTUSAI 
 

42. szakasz 
 

 A községi közigazgatás szabályzatokat, rendeleteket, utasításokat, végzéseket és záradékokat hoz. 
 A  községi közigazgatás eligazításokat, szakmai utasításokat és magyarázatokat adhat ki. 
 

43. szakasz 
 

 A szabályzat taglalja a határozatok és egyéb aktusok egyes rendelkezéseit, végrehajtásuk céljából. 
 A rendelet, a határozatok és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek végrehajtása céljából, 
elrendel vagy megtilt meghatározott közérdekő  helyzetekben való magatartást. 
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 Az utasítás elıírja a községi közigazgatás és a hatáskörébe tartozó teendık ellátásával megbízott 
egyéb szervezet munkájának módját és teendıinek ellátását a határozatok és egyéb jogszabályok egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásában. 
 Záróhatározattal  és végzéssel az egyedi ügyekben hoz döntést a határozatok és egyéb jogszabályok 
alapján. 
 Az eligazítás megállapítja a községi közigazgatás és a hatáskörébe tartozó teendık ellátásával 
megbízott egyéb szervezet munkájának módjára és eljárására vonatkozó kötelezı szabályokat, amelyek 
biztosítják a teendık hatékony végrehajtását. 
 A szakmai utasítás elıírja a községi közigazgatás és az átruházott teendıket ellátó egyéb szervezet 
szakszerő megszervezésének és a bennük foglalkoztatottak szakszerő munkájának szabályait. 
 A magyarázat véleménynyilvánítást jelent  a határozatok és az egyéb jogszabályok egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásáról. 
 

44. szakasz 
 

 A végzéseket, szabályzatokatt, rendeleteket és az utasításokat a községi közigazgatás vezetıje 
hozza meg, amennyiben határozat vagy egyéb jogszabály alapján nincs másként elıírva. 
 

VII. A HATÁSKÖRÖK ÜTKÖZÉSE 
 

45. szakasz 
 

 A községi tanács dönt a községi közigazgatás és más szervezetek hatásköreinek ütközése ügyében, 
amikor azoknak a községi Képviselı-testület határozata alapján a polgárok, a jogi személyek vagy más 
ügyfelek egyedi jogairól kell dönteniük. 
 A községi közigazgatás szervezeti egységei hatásköreinek ütközése ügyében a községi közigazgatás 
vezetıje dönt. 

 
VIII. A FELLEBBEZÉSR İL VALÓ DÖNTÉSHOZATAL 

 
46. szakasz 

 
 A községi közigazgatásnak a község jogai és kötelességei keretében hozott elsıfokú határozata 
elleni fellebbezésrıl a községi tanács dönt, hacsak a törvény vagy egyéb jogszabály másként nem 
rendelkezik. 
 A közigazgatási felhatalmazásokat gyakoroló egyéb szervezetnek a község jogai és kötelességei 
keretében egyedi jogokról és kötelezettségekrıl döntı elsıfokú határozata elleni fellebbezésrıl a községi 
tanács dönt, amennyiben a törvény vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik. 
 

IX. HIVATALI SZEMÉLYEK KIZÁRÁSA 
47. szakasz 

 
  A községi közigazgatás vezetıjének kizárásáról a községi tanács dönt. 
  A községi közigazgatásban alkalmazott hivatali személy kizárásáról a községi közigzagatás vezetıje dönt.  
 

X. AZ IRODAI ÜGYINTÉZÉS 
 

48. szakasz 
 

 Az államigazgatási szervek irodai ügyintézésének szabályai érvényesek a községi közigazgatásra és 
a közmegbízatást gyakoroló egyéb szervezetekre is. 
 

X. A MUNKAVISZONY 
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49. szakasz 

 
 A községi közigazgatásban munkaviszony olyan személlyel létesíthetı, aki a törvényben elıírt 
általános feltételeken kívül szakképesítés és munkaképesség tekintetében a törvény és a munkakörök 
besorolásáról szóló aktus alapján megszabott külön feltételeknek is megfelel. 
 A községi közigazgatásban munkaviszony meghatározott személlyel a következık alapján történik: 

1. a munkakörbe helyezésrıl szóló aktus, 
2. a községi közigazgatás vezetıjének a jelöltek közüli választásról szóló végleges döntése, 
3. a dolgozó más szervbıl való átvételérıl szóló megegyezés alapján létesíthetı a törvénnyel 

összhangban. 
 

50. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban a munkaviszonyba vétel a törvénnyel összhangban történik. 
  

51. szakasz 
 

 A községi felügyelıket a községi közigazgatás vezetıje nevezi ki és menti fel, a megfelelı osztály 
vezetıjének véleményezésével. 
 

52. szakasz 
 

 A foglalkoztatottak jogairól, kötelességeirıl és felelısségérıl a községi közigazgatás vezetıje dönt. 
 

53. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban a törvény szerinti feltételekkel gyakornokok alkalmazhatók bizonyos 
munkák végzésére való felkészültségnek gyakorlati munka útján való megszerzése céljából. 
 A munkakörök besorolásáról szóló aktus meghatározza a gyakornokok lehetséges számát. 
 A gyakornokok felvehetık meghatározott idıre foglalkoztatottként vagy szakképesítés céljából 
volontıri státusban. 
 

54. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak a munka folyamán beoszthatók más munkára 
ugyanazon szervben, megegyezés alapján, szükség szerint átvehetık más szervbe a beleegyezésük nélkül, 
áthelyezhetık más szervbe vagy ideiglenesen beoszthatók a szerv székhelyén kívüli munkára, a törvénnyel 
összhangban. 
 A foglalkoztatottak elızı bekezdés szerinti beosztásáról szóló határozatot a községi közigazgatás 
vezetıje hozza meg, a szervezeti alapegység vezetıjének javaslatára. 
 

55. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak hivatali címet a törvényben meghatározott 
feltételekkel szereznek. 
 A hivatali cím a dolgozó szakképzettségét és a községi közigazgatás meghatározott összetettségi 
fokozatú teendıinek ellátására való felkészültségét fejezi ki. 
 

56. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak kereseteit és egyéb illetményeit az állami szervekben 
foglalkoztatottak kereseteit szabályozó törvénnyel, egyéb jogszabályokkal és általános aktusokkal 
összhangban kell megállapítani. 
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57. szakasz 

 
 A községi közigazgatás belsı szervezetérıl és munkaköreinek besorolásáról szóló aktussal 
összhangban, a törvény alapján és a szervezeti alapegység vezetıjének javaslatára a községi közigazgatás 
vezetıje dönt a foglalkoztatottak hivatali címeirıl és kereseteinek megállapítására szolgáló 
szorzószámokról.  
 

58. szakasz 
 

 A községi közigazgatásban foglalkoztatott és kinevezett személyek a munkájukért a törvényben és 
a kollektív szerzıdésben meghatározott módon és eljárás szerint viselnek fegyelmi és anyagi felelısséget. 

 
59. szakasz 

 
 A községi közigazgatásban foglalkoztatottak munkaviszonya a törvényben és a törvény alapján 
hozott aktusban meghatározott feltételekkel és módon szőnik meg. 
 

XII. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZEI  
 

60. szakasz 
 

 A községi közigazgatás finanszírozására szolgáló eszközöket a község hatáskörébe tartozó teendık 
ellátása céljából a község költségvetésében, a községi közigazgatás részére egységesen kell megállapítani, a 
községi igazgatási szerv pénzügyi terve alapján, amelyet a községi elnök jóváhagyásával a vezetı hoz meg. 
 

61. szakasz 
 

 A foglalkoztatottak és a választott, hatáskörbe helyezett és kinevezett személyek kereseteire, az 
anyagi és más külön rendeltetéső kiadásokra, a felszerelések beszerzésére és más külön célokra szolgáló 
eszközök törvényes felhasználásáért a községi közigazgatás vezetıje a felelıs. 
 Az elızı bekezdés szerinti eszközök kifizetésére és felhasználására vonatkozó meghagyásokat és 
aktusokat a községi közigazgatás vezetıje írja alá, a községi elnök meghatalmazása alapján. 
 

 
XIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 
62. szakasz 

 
A községi közigazgatás eddigi dolgozói folytatják a munkát a munkahelyeiken az új belsı 

szervezeti rend és besorolás szerinti beosztásukig. 
A beosztatlan dolgozóknak a törvényben megállapított jogaik vannak. 
 

63. szakasz 
 

E határozat meghozatalától számított 30 napon belül a vezetı köteles a községi közigazgatás belsı 
szervezetérıl és munkaköri teendıinek és feladatainak besorolásáról szóló aktust meghozni, a községi elnök 
jóváhagyásával. 

64. szakasz 
 

E határozat hatályba lépésének napján a községi közigazgatásról szóló határozat (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 1/2005 és 19/2008 szám) és a községi közigazgatásról szóló határozat módosításáról szóló 
határozat (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2009 szám) hatályát veszti. 
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65. szakasz 

 
E határozat a Kishegyes  Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE            Rovčanin Marko s.k. 
Szám:06-2-3/2013-02                                                                           a községi Képviselı-testület elnöke 
Kelt.:2013. január 30-án       
K i s h e g y e s  

 
____________________ . ____________________ 

 
 
4. 
          A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 41. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/2009 és 88/2010 szám), Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 13/2008 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010) alapján, Kishegyes 
község Képviselı-testülete a 2013. január 30-án megtartott ülésén meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
KISHEGYES KÖZSÉG 2013. ÉVI HELYI FOGLAKLOZTATÁSI AK CIÓTERVE 

ELFOGADÁSÁRÓL 
I 

          Elfogadjuk Kishegyes község 2013. évi helyi foglalkoztatási akciótervét, amelyet Kishegyes község 
Helyi Foglalkoztatási Tanácsa dolgozott ki és véleményezett. 
 

II 
          E határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                             Rovčanin Marko, s.k.   
Szám:06-2-4/2013-02                            a Képviselı-testület elnöke 
Kelt:2013. január 30-án  
K i s h e g y e s 

____________________ . ____________________ 
 
 
5. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) és 
Kishegyes község Statútuma 31. szakaszának 1. bekezdése 20. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 
13/2008 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselı-testülete a 2013. 
január 30-án tartott ülésén meghozta a  

 
 
 

HATÁROZATOT 
a Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozásával foglalkozó bizottság megalakításáról Kishegyes község 

területén 
 
 

1. szakasz 
 

E határozat értelmében megalakul a Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozásával foglalkozó bizottság 
Kishegyes község területén (a továbbiakban a Bizottság) Helyi ifjúsági akcióterv kidolgozása céljából. 
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E szakasz elsı bekezdésében említett feladat keretében, a Bizottság a Helyi ifjúsági akcióterv 
kidolgozásával és hasznosításával  foglalkozik 

 
2. szakasz 

 
A bizottságot  az elnök, az elnökhelyettes és 9 tag képezi, akik részt vesznek az ifjúsági politika 

tervezésében és megvalósításában: 
1. Udvardi Ildikó kishegyesi lakos, elnök 
   Mračević Andrea bácsfeketehegyi lakos, elnökhelyettes 
2. Popović Zlatko szeghegyi lakos, tag 
3. Gere Kovács Pusztai Violetta kishegyesi lakos, tag 
4. Szőcs Emese kishegyesi lakos, tag 
5. Fontányi Andor kishegyesi lakos, tag 
6. Pešikan Dragana szeghegyi lakos, tag 
7. Gulics Dénes kishegyesi lakos, tag 
8. Szabó Zsolt kishegyesi lakos, tag 
9. Maravić Milena bácsfeketehegyi lakos, tag 
10. Rajsli Baranyi Emese bácsfeketehegyi lakos, tag. 
 

3. szakasz 
 

A Bizottság feladata és hatásköre a helyi ifjúsági akcióterv kidolgozása alkalmával a következı: 
- Kishegyes község ifjúsága jelenlegi helyzetének kimutatása 
- Kishegyes község ifjúsága problémáinak felismerése és elemzése 
- a tevékenységtervezési folyamat meghatározása 
- rendszabályok meghatározása a községi ifjúság problémái megoldásához 
- a helyi ifjúsági tevékenységi terv hasznosítása 
- a helyi ifjúsági tevékenységi terv kidolgozásához szükséges póteszközök beszerzése 
- más ügyeket is végez az alapfeladatokkal és célokkal összhangban 
Az elsı szakaszban meghatározott feladat keretében a Bizottság 2013. augusztus 1-ig foglalkozik az 

akcióterv kidolgozásával. 
 

4. szakasz 
 

A Bizottság közigazgatási és szakmunkáit Kishegyes község közigazgatásának a társadalmi 
tevékenységeit végzı osztálya intézi. 

 
 

5. szakasz 
 

         E határozat hatályra lépésével érvénytelenné válik a 2007. december 27-i, 06-24/2007-02 számú 
határozat a helyi ifjúsági akcióterv kidolgozásával foglalkozó bizottság megalakulásáról.   

 
6. szakasz 

E határozat  Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 

 
 

KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                                   a Képviselı-testület elnöke 
Szám:06-2-5/2013-02                                                                                                    Rovčanin Marko s.k.  
Kelt:2013. január 30-án  
K i s h e g y e s 

____________________ . ____________________ 
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6. 
Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község 

Hivatalos Lapja 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és Kishegyes község Mezıgazdaság- 
és vállalkozásfejlesztési Alapjának létesítésérıl szóló határozat 10. és 12. szakasza (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 4/2009 szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Kishegyes község Képviselı-testülete a 
2013. január 30-án megtartott ülésén meghozta a 

 
V É G Z É S T  

KISHEGYES KÖZSÉG MEZ İGAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPJA 
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÉS FELÜGYEL İ BIZOTTSÁGÁNAK FELMENTÉSÉR İL 

 
1. szakasz 

 
Felmentjük Kishegyes község Mezıgazdaság- és vállalkozásfejlesztési Alapja Igazgató 

bizottságának elnökét és tagjait: 
- az alapító soraiból: 
1. Pál Károly bácsfeketehegyi lakos – az Igazgató bizottság elnöke 
2. Lukács Andor kishegyesi lakos – tag 
3. Slobodan Pejović szeghegyi lakos – tag 
- a mezıgazdasági szakértık soraiból: 
4. Lengyel Andor kishegyesi lakos – tag 
5. Horkai Zsolt bácsfeketehegyi lakos – tag 
 

2. szakasz 
 

Felmentjük Kishegyes község Mezıgazdaság- és vállalkozásfejlesztési Alapja Felügyelı 
bizottságának elnökét és tagjait: 

- az alapító soraiból: 
1. Danilo Dabović szeghegyi lakos – a Felügyelı bizottság elnöke 
2. Molnár Miklós kishegyesi lakos – tag 
- a mezıgazdasági szakértık soraiból: 
3. Radivoje Spasić szeghegyi lakos – tag 
 
 
 

3. szakasz 
 

A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
Szám:06-2-6/2013-02                  Rovčanin Marko, s.k. 
Kelt:2013. január 30-án                  a Képviselı-testület elnöke 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . ____________________ 
 
7. 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és Kishegyes község Mezıgazdaság- 
és vállalkozásfejlesztési Alapjának létesítésérıl szóló határozat 10. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja 4/2009 szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Kishegyes község Képviselı-testülete a 2013. 
január 30-án  megtartott ülésén meghozta a 
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V É G Z É S T  
KISHEGYES KÖZSÉG MEZ İGAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPJA 

IGAZGATÓ BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉR İL 
 

1. szakasz 
 

Kishegyes község Mezıgazdaság- és vállalkozásfejlesztési Alapja Igazgató bizottságának elnökévé 
és tagjaivá a következı személyeket nevezik ki: 

- az alapító soraiból: 
1. Savić Aleksandar szeghegyi lakos – az Igazgató bizottság elnökévé 
2. Bácsi Gábor bácsfeketehegyi lakos – taggá 
3. Baranyi Szilárd kishegyesi lakos – taggá 
- a mezıgazdasági szakértık soraiból: 
4. Bertók Lajos bácsfeketehegyi lakos – taggá 
5. Varga Géza kishegyesi lakos – taggá 
Az Igazgató bizottság elnökét és tagjait négy éves megbízatási idıre nevezik ki. 
 

2. szakasz 
A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 

 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
Szám:06-2-7/2013-02                   Rovčanin Marko, s.k. 
Kelt:2013. január 30-án     a Képviselı-testület elnöke 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
8. 

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község 
Hivatalos Lapja 13/2008 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és Kishegyes község Mezıgazdaság- 
és vállalkozásfejlesztési Alapjának létesítésérıl szóló határozat 12. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos 
Lapja 4/2009 szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Kishegyes község Képviselı-testülete a 2013. 
január 30-án megtartott ülésén meghozta a 

V É G Z É S T  
KISHEGYES KÖZSÉG MEZ İGAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPJA 

FELÜGYEL İ BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉR İL 
 

1. szakasz 
 

Kishegyes község Mezıgazdaság- és vállalkozásfejlesztési Alapja Felügyelı bizottságának 
elnökévé és tagjaivá a következı személyeket nevezik ki: 

- az alapító soraiból: 
1. Stojanović Blažo, okleveles jogász, bácsfeketehegyi lakos – a Felügyelı bizottság elnökévé 
2. Baranyi Éva, okleveles közgazdász, kishegyesi lakos – taggá 
- a mezıgazdasági szakértık soraiból: 
3. Bojović Goran, állatorvos – taggá 
 
A Felügyelı bizottság elnökét és tagjait négy éves megbízatási idıre nevezik ki. 
 

2. szakasz 
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A végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 

KISHEGYES KÖZSÉG 
KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
Szám:06-2-8/2013-02          Rovčanin Marko, s.k. 
Kelt:2013. január 30-án     a Képviselı-testület elnöke 
K i s h e g y e s 
 

____________________ . ____________________ 
 
9. 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 
79/2009 és 52/2011 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja 
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, Kishegyes 
község Képviselı-testülete a 2013. január 30-án megtartott ülésén meghozta a  

 
 
 

V É G Z É S T 
A SZEGHEGYI VUK KARADŽI Ć ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE TAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRİL 
 
 
 

1. szakasz 
 

Felmentjük a szeghegyi  Vuk Karadžić Általános Iskola Iskolaszéke tagját: 
-az alkalmazottak soraiból: 
1. Raut Olivera, szeghegyi lakos 
 

2.szakasz 
 
 E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 

Indoklás 
 

A szeghegyi Vuk Karadžić Általános Iskola 2013. január 11-én végzésjavaslatot nyújtott be Raut Olivera, a 
Vuk Karadžić Általános Iskola Iskolaszéke tagjának-az alkalmazottak soraiból- felmentésérıl, mivel 2013. 
január 1-tıl iskolaigazgatói tisztséget tölt be. 
Kishegyes község Képviselı-testülete az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakasza 
(SZK Hivatalos Közlönye 79/2009 és 52/2011 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) alapján felmenti Raut Oliverat, a szeghegyi Vuk Karadžić Általános Iskola Iskolaszéke-az 
alkalmazottak soraiból-tagját, mivel az igazgatói tisztség összeegyeztethetetlen az iskola igazgatási 
szervének munkájával. 
 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                          Rovčanin Marko, s.k. 
Szám:06-2-9/2013-02                                  a Képviselı-testület elnöke 
Kelt: 2013. január 30-án  
K i s h e g y e s 
 

____________________ . ____________________ 
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10. 
 

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 55. szakaszának 3. bekezdése (SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/09 és 52/2011 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) alapján, Kishegyes község Képviselı-testülete a  2013. január 30-án megtartott ülésén meghozta a  
 
 

V É G Z É S T 
A KISHEGYESI PÁN PÉTER ISKOLÁSKOR EL İTTI INTÉZMÉNY IGAZGATÓ 

BIZOTTSÁGA TAGJAINAK FELMENTÉSÉR İL 
 

 
 

1. szakasz 
 
         Felmentjük  Cékus Attila kishegyesi lakost, а kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Elıtti Intézmény 
Igazgató bizottsága-az önkormányzat soraiból- elnökét.  
 

2. szakasz 
 

E  végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n d o k l á s 
 

Cékus Attila 2013. január 17-én írásban benyújtotta Kishegyes község Képviselı-testületének lemondását a 
kishegyesi Pén Péter Iskoláskor Elıtti Intézmény Igazgató bizottsága elnöki tisztségérıl, személyes okokra 
hivatkozva. Kishegyes község Képviselı-testülete az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 
55. szakasza értelmében hozta meg a végzést a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Elıtti Intézmény Igazgató 
bizottsága-az önkormányzat soraiból- elnökének felmentésérıl.  

 
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISEL İ-TESTÜLETE                          Rovčanin Marko, s.k. 
Szám:06-2-10/2013-02                                                                                 a Képviselı-testület elnöke 
Kelt: 2013. január 30-án 
K i s h e g y e s 

 
 

 
____________________ . ____________________ 
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2.  
          Na osnovu člana 92. stava 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ br. 54/2009) i člana 
31.stava 1. tačke 7. Statuta opštine Mali Iñoš („Sl.list opštine Mali Iñoš br.13/2008-prečišćen tekst) 
Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine donosi sljedeću 
 

O  D  L  U  K  U 
o eksternoj reviziji budžeta opštine Mali Iñoš 

za 2012.godinu 
 
 

I. 
  
 Eksternu reviziju budžeta opštine Mali Iñoš će obavljati lice koje ispunjava uslove za obavljanje 
poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se ureñuje računovodstvo i revizija. 
 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana dobijanja saglasnosti od strane Državne revizorske 
institucije. 
 

III. 
 

Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iñoš“. 
 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ðOŠ                                Predsjednik Skupštine opštine 
Broj:  06-2-2/2013-02           Marko Rovčanin, s.r. 
Datum:30.01.2013. godine 
M A L I     I ð O Š   

 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
 

3. 
Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07) i 

člana 70. stav 1. Statuta opštine Mali Iñoš („Sl.list opštine Mali Iñoš“ br. 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010) 
Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela je 

O  D  L  U  K  U 
O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI I ðOŠ 

    
XIV.  OSNOVNE ODREDBE 

 
Član 1. 

 Ovom Odlukom utvrñuje se nadležnost, unutrašnja organizacija, način rukovoñenja, odnosi sa 
drugim organima, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Opštinske uprave opštine 
Mali Iñoš ( u daljem tekstu:Opštinska uprava). 
 

Član 2. 
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 Opštinska uprava je organ opštine. 
 Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ. 
 

Član 3. 
 Opštinska uprava: 

8. Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Predsjednik opštine i 
Opštinsko vijeće; 

9. Izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, Predsjednika opštine i Opštinskog vijeća; 
10. Riješava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima grañana, preduzeća, 

ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine; 
11. Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine 

opštine; 
12. Izvršava Zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini; 
13. Dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti opštine i poverenih poslova, 

Opštinskom vijeću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje i to do kraja januara 
tekuće godine za prethodnu godinu; 

14. Obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, Predsjednik opštine i Opštinsko 
vijeće. 

 
Član 4. 

 Opštinska uprava obavlja poslove na osnovu i u okviru Ustava, Zakona,Statuta opštine i drugih 
akata opštine. 
 

Član 5. 
 Rad opštinske uprave je dostupan javnosti, i podložan kritici i javnoj kontroli grañana na način 
utvrñen Zakonom, Statutom opštine i ovom odlukom. 
 

Član 6. 
 Zaposleni u opštinskoj upravi dužni su da svoje poslove obavljaju stručno, ne rukovodeći se pri tom 
svojim političkim ubeñenjima, niti ih u obavljanju poslova mogu izražavati i zastupati. 
 

Član 7. 
 Sredstva za finansiranje poslova opštinske uprave obezbeñuju se u budžetu opštine Mali Iñoš. 
 

XV. ORGANIZACIJA I DELOKRUG RADA 
 

Član 8. 
 U okviru opštinske uprave obrazuju se osnovne organizacione jedinice za vršenje meñusobno 
povezanih upravnih, stručnih i drugih poslova iz odreñene oblasti, kao odeljenja. 
 

Član 9. 
 Načela za unutrašnje ureñenje u Opštinskoj upravi utvrñuje Predsjednik opštine. 
 

Član 10. 
 U opštinskoj upravi osnovne organizacione jedinice su: 

� Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene delatnosti i skupštinske poslove 
� Odeljenje za privredu, poljoprivredu i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj 
� Odeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju, imovinsko-pravne poslove i 

statistiku 
� Odeljenje za urbanizam, grañevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene 

poslove 
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Član 11. 

 Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene delatnosti i skupštinske poslove obavlja 
upravne i stručne poslove: 
- u neposrednom sprovoñenju zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovoñenje povereno Opštini u 
oblasti državljanstva, matičnih knjiga, ličnog imena, braka, biračkih spiskova i overu potpisa rukopisa i 
prepisa, 
- ostvarivanju prava grañana u oblasti socijalne zaštite, zdrastvene zaštite, društvene brige o deci i omladini, 
- predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, studentskog standarda, kulture i sporta, 
boračko-invalidske zaštite,  
- inspekcijske poslove u oblasti obrazovanja. 

Izdavanju radnih knjižica, poslove pisarnice i arhive, poslove radnih odnosa u Opštinskoj upravi. 
Vrši poslove koji se odnose na fizičko obezbeñivanje objekta, redovno održavanje, čišćenje, 

spremanje i zagrevanje radnih prostorija, održavanje i rukovanje sredstvima opreme i sredstvima veze, 
održavanje vozila za potrebe Opštinske uprave, dostavne poslove, pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe 
organa Opštine i zaposlene u Opštinskoj upravi i poslove ekonomata za Opštinsku upravu. 
 Odeljenje za opštu upravu, zajedničke poslove, društvene delatnosti i skupštinske poslove prati 
propise za koje je nadležna lokalna samouprava i inicira usaglašavanje akata sa novonastalim promenama. 
 Za izvršenje odreñenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine, kao i poverenih poslova državne 
uprave i stvaranje uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada grañana, 
obrazuju se Mesne kancelarije. 

Mesne kancelarije se obrazuju za sledeća područja: 
3. Mjesna kancelarija Lovćenac, 
4. Mjesna kancelarija Feketić. 

Mjesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na lična stanja grañana, voñenje matičnih knjiga i 
izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, praćenje biračkih spiskova, overu rukopisa, prepisa i 
potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to odreñeno zakonom, vršenje poslova prijemne 
kancelarije za opštinske organe uprave, voñenje drugih evidencija kada je to predviñeno zakonom i drugim 
propisima. 

Mjesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska 
uprava. 

U Mjesnim kancelarijama se mogu obavljati odreñeni poslovi za druge organe, organizacije i 
ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Opštinske uprave odnosno lice koje on ovlasti sa 
predstavnicima organa, organizacija i ustanova za koje obavljaju poslove. 

Mjesne kancelarije vrše odreñene poslove Mjesne zajednice u naseljenim mjestima Opštine, koje 
im poverava Skupština opštine i Predsjednik opštine. 

Vrše i druge poslove po nalogu Predsjednika opštine i načelnika Opštinske uprave. 
 

Član 12. 
 Odeljenje za privredu, poljoprivredu i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj vrši upravne i 
stručne poslove iz oblasti privrede. Daje projekcije budućih kretanja i učestvuje u izradi strategije ukupnog 
privrednog razvoja opštine. 
 Vrši stručne i administrativne, tehničke i druge poslove na voñenju, koordiniranju i servisiranju 
poslova iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. 
 Obavlja poslove marketinga i promocije lokalnog ekonomskog razvoja kroz javne nastupe Opštine 
na sajmovima i drugim manifestacijama. 
 Učestvuje u organizaciji i realizaciji edukativnih programa u skladu sa potrebama privrednih 
subjekata i odgovarajućih javnih službi, u cilju podrške ekonomskom razvoju Opštine. 
 Riješava po zahtevima iz oblasti privrede i preduzetništva koji se odnose na zadovoljavanje 
odreñenih potreba grañana u oblasti zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, turizma, saobraćaja i drugih 
privrednih delatnosti od interesa za Opštinu. 
 Odeljenje za privredu, poljoprivredu i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je nosilac izrade 
predloga projekata i programa u oblasti privrede i poljoprivrede, posebno izrade poljoprivredne osnove i 
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godišnjih programa zaštite, ureñenja i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, opštih i operativnih planova 
odbrane od poplave i leda, projekata iz oblasti javnih radova i sl. 
 Pruža stručnu pomoć pravnim licima i preduzetnicima pri registraciji privrednih društava i 
preduzetničkih radnji kod APR, dnevno ažurira baze podataka privrednih subjekata i izrañuje izveštaje o 
privrednim aktivnostima od značaja za Opštinu. 
 Riješava po zahtevima za promjenu namene poljoprivrednog zemljišta. 
 Utvrñuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za 
objekte i radove, u skladu sa ovlašćenjima Opštine. 
 Obavlja sručne i administrativne poslove u realizaciji poverenih poslova za potrebe fondova za 
razvoj APV i Republike Srbije, kao i Republičke Agencije za razvoj MSPP. 
 Vrši i druge poslove po nalogu Predsjednika opštine i načelnika Opštinske uprave. 
 

Član 13. 
 Odeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju, imovinske pravne poslove i 
statistiku, organizuje i koordinira postupak izrade budžeta, izdaje uputstva za pripremu nacrta budžeta i 
obezbeñuje donošenje budžeta po postupku i na način ureñen Zakonom o budžetskom sistemu. 
 Prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše o tome izvršne organe. 
 U izvršavanju budžeta kontroliše se plan izvršenja budžeta, vrši promene aproprijacija u skladu sa 
Zakonom o budžetskom sistemu, kontroliše preuzete obaveze, prati primanja i izdatke budžeta, daje 
preporuke korisnicima budžetskih sredstava. Mesečni informiše Predsednika opštine o planiranim i 
ostvarenim primanjima i izdacima budžeta. 
 Odeljenje za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju, imovinske pravne poslove i 
statistiku projektuje i prati prilive na konsolidovani račun trezora i zahteve za plaćanje rashoda i definiše 
tromesečne, mesečne, i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja. Upravlja gotovinskim sredstvima na 
konsolidovanom računu trezora, kontroliše rashode, upravlja dugom.  
 Obavlja računovodstvene poslove, vrši plaćanje, vodi glavnu knjigu trezora i odabrane pomoćne 
knjige, sastavlja finansijske izveštaje i priprema Nacrt Odluke o završnom računu budžeta.  
 Obavlja računovodstvene poslove za opštinsku upravu i druge subjekte kada mu je to posebnom 
odlukom povereno.  
 Vrši utvrñivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama 
poreskih obveznika a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda Opštine i vrši utvrñivanje izvornih 
prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrñuje sam poreski obveznik u skladu sa Zakonom.  
 Vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrñivanja zakonitosti i pravilnosti 
ispunjavanja poreske obaveze. Vrši obezbeñenje naplate lokalnih javnih prihoda, redovnu i prinudnu 
naplatu lokalnih javnih prihoda, vodi prvostepeni upravni postupak protiv upravnih akata donetih u 
poreskom postupku, primenjuje jedinstveni informacioni sistem i vodi poresko knjigovodstvo za lokalne 
javne prihode. Pruža stručnu i pravnu pomoć obveznicima po osnovu lokalnih javnih prihoda. Vrši 
izdavanje uverenja i potvrda po činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. 
 Rade i poslove iz oblasti imovinskih pravnih odnosa. Sprovodi upravne postupke do donošenja 
opšteg interesa za sprovoñenje eksproprijacije, arondacije, administrativnog prenosa, pripremanje rešenja 
eksproprijacije, administrativnom prenosu prava korišćenja, deeksproprijaciji, oduzimanju grañevinskog 
zemljišta, odreñivanje naknade za izuzete i eksproprisane nepokretnosti, ustanovljenje službenosti, 
priznavanju prečeg prava gradnje, davanju neizgrañenog grañevinskog  zemljišta na korišćenje. Vodi 
evidenciju o opštinskoj imovini.  
 Odeljenje radi i plan javnih nabavki i obavlja stručne poslove kod javnih nabavki. Nadležan je za 
primenu zakona o javnoj nabavci.  
 Radi izveštaje i statističke proračune za potrebe odeljenja opštinske uprave, Predsjednika opštine, 
Republičkom zavodu za statistiku i drugim institucijama.  
 Vrši i druge poslove po nalogu Predsjednika opštine i načelnika Opštinske uprave. 
 

Član 14. 
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 Odeljenje za urbanizam, grañevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove vrši 
upravne i druge poslove u neposrednom sprovoñenju zakona i drugih propisa čije je neposredno srovoñenje 
povereno opštini u oblasti urbanizma, komunalno stambenoj oblasti i oblasti zaštite životne sredine. 
 Odeljenje učestvuje u izradi programa za izradu Prostornog plana opštine, vrši javno oglašavanje 
radi ustupanja izrade planskog dokumenta, stara se o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid, 
obezbeñuje postojeće kopije topografskog i katastarskog plana odnosno digitalne zapise, odnosno katastar 
podzemnih i nadzemnih vodova, obezbeñuje ažuriranje katastarskih podloga, prikuplja podatke izrade 
programa za izradu Plana, priprema predloge odluka o izradi urbanističkog plana, izdaje izvode iz 
Urbanističkih planova, izdaje Akte o urbanističkim ulovima, organizuje javnu prezentaciju urbanističkog 
projekta, potvrñuje da je urbanistički projekat izrañen u skladu sa Urbanističkom planom, pribavlja 
saglasnosti koje su posebnim zakonima propisane kao uslov za izdavanje odobrenja za izgradnju, pribavlja 
uslove za priključenje na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu i druge propisane uslove, rešava prijave 
objekata čije je grañenje odnosno rekonstrukcija završena bez grañevinske dozvole, izdaje odobrenja za 
izgradnju, izdaje upotrebne dozvole za objekte za koje je nadležna opština, vrši tehnički pregled objekata, 
donosi rešenje o rušenju objekata po zahtevu stranke.  
 Predlaže nacrte akata koje donosi Skupština opštine, Predsjednik opštine i Opštinsko vijeće iz ove 
oblasti. Neposredno sprovodi propise Opštine u ovim oblastima.  
 Vrši poslove koji se odnose na ureñenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti i stara se o 
obezbeñivanju uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti. 
 Prati ostvarenje programa ureñivanja grañevinskog zemljišta. 
 Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove  i zajedničke prostorije u skladu sa 
Zakonom kao i druge poslove poverene zakonom u stambenoj oblasti.  
 Obezbeñuje uslove za sprovoñenje zaštite i unapreñenje životne sredine za obavljanje odreñenih 
delatnosti u sladu sa Zakonom.   
 Vrši poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti izgradnje, poslove inspekcijskog nadzora u oblasti 
komunalne delatnosti, poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine i poslove 
inspekcijskog nadzora u oblasti drumskog saobraćaja.  
 Vrši upravno pravne poslove u vezi inspekcijskog nadzora iz oblasti prethodnog stava, vrši 
izvršenje izvršnih rešenja i druge poslove u skladu sa  Zakonom, Statutom i odlukama Opštine.  
 Vrši i druge poslove po nalogu Predsjednika opštine i načelnika Opštinske uprave. 
  

Član 15. 
 Predsjednik opštine postavlja i razrešava svoje pomoćnike u Opštinskoj upravi, koji obavljaju 
poslove iz pojedinih oblasti i to:  

- Za oblast zapošljavanje, rad i socijalnu politiku;  
- Za oblast omladina, sport i nevladine organizacije; 
- Za oblast privreda, razvoj i investicije. 
Predsednik opštine posebnim aktom odlučuje o pravima i obavezama pomoćnika.  
 

Član 16. 
 Pomoćnici Predsjednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi 
sa pitanjima koja su od značaja za razvoj opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrši i druge poslove po 
nalogu Predsjednika opštine 
 

Član 17. 
 Organizacione poslove za rad pomoćnika Predsjednika opštine obavljaju osnovne organizacione 
jedinice Opštinske uprave, zavisnosti od oblasti u kojoj su angažovani. 
 

Član 18. 
 Predsjednik opštine posebnom odlukom osniva lokalnu službu za inspekciju i reviziju za Opštinu 
Mali Iñoš. 
 Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u službi iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi 
kojima se ureñuju radni odnosi u Opštinskoj upravi.  
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XVI.  RUKOVOðENJE OPŠTINSKOM UPRAVOM 
 

Član 19. 
 Opštinskom upravom rukovodi načelnik. 
 Za svoj rad i rad Opštinske uprave načelnik odgovara Skupštini opštine i Opštinskom vijeću. 
 
 

Član 20. 
 Za načelnika opštinske uprave postavlja se lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za 
rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. 
 Načelnik Opštinske uprave ima zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i 
sprečenosti da obavlja svoju dužnost. 
 

Član 21. 
 Opštinsko vijeće postavlja i razrješava načelnika opštinske uprave. 
 Načelnik Opštinske uprave postavlja se na osnovu javnog oglasa, na pet godina. 

Javni oglas iz stva 1. ovog člana raspisuje Opštinsko vijeće. 
Za sprovoñenje javnog oglasa, Opštinsko vijće obrazuje Komisiju od tri člana. 
Komisija iz prethodnog stava, utvrñuje ispunjenost uslova kandidata za načelnika Opštinske uprave 

i o tome podnosi izveštaj. 
Na osnovu izveštaja Komisije, Predsjednik opštine predlaže kandidata za načelnika Opštinske 

uprave. 
Zamenik načelnika Opštinske uprave postavlja se i razrješava na isti način i pod istim uslovima kao 

načelnik. 
 

Član 22. 
Načelnik Opštinske uprave predstavlja Opštinsku upravu, organizuje i obezbeñuje zakonito i 

efikasno obavljanje poslova, koordinira rad i meñusobnu saradnju osnovnih organizacionih jedinica, 
odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, stara se o obezbeñivanju uslova rada, donosi 
Pravilnik o unutrašnjem ureñenju i sistematizaciji Opštinske uprave uz saglasnost Opštinskog vijeća. 

 
Član 23. 

Na obrazloženi predlog Predsjednika opštine, načelnik Opštinske uprave može biti razrešen i pre 
isteka vremena na koje je postavljen. 

Načelnik Opštinske uprave može podneti ostavku. 
U slučaju podnošenja ostavke, načelnik se razrješava na prvoj narednoj sjednici Opštinskog vijeća. 
 

Član 24. 
Radom osnovnih organizacionih jedinica Opštinske uprave rukovode rukovodioci osnovnih 

organizacionih jedinica i to: 
- Radom Odeljenja-Rukovodilac Odeljenja; 
Radom unutrašnjih organizacionih jedinica rukovode rukovodioci unutrašnjih organizacionih 

jedinica i to: 
- Radom odseka-šef odseka; 
- Radom službe-šef službe. 

 
Član 25. 

 Rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica Opštinske uprave, organizuju i obezbeñuju njihov 
zakonit i efikasan rad, staraju se o pravilnom rasporedu poslova na pojedine unutrašnje organizacione 
jedinice i zaposlene i staraju se o ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih. 
 Rukovodilac osnovne organizacione jedinice je, u izvršavanju poslova iz prethodnog stava, dužan 
da se pridržava naloga i uputstva načelnika Opštinske uprave. 
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 Rukovodilac osnovne organizacione jedinice odgovoran je Predsjedniku opštine i načelniku 
Opštinske uprave, za svoj rad i za zakonit i blagovremeni rad osnovne organizacione jedinice kojom 
rukovodi. 
 

Član 26. 
 Rukovodioce osnovnih organizacionih jedinica u Opštinskoj upravi rasporeñuje načelnik Opštinske 
uprave. 
 

Član 27. 
 Rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica rasporeñuje načelnik Opštinske uprave na predlog 
rukovodioca osnovne organizacione jedinice. 
 Rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica obavljaju najsloženije poslove svoje unutrašnje 
organizacione jedinice i staraju se o efikasnom, zakonitom i kvalitetnom vršenju poslova, i ravnomernoj 
uposlenosti zaposlenih. 
 Za svoj rad rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica odgovaraju rukovodiocu osnovne 
organizacione jedinice i načelniku Opštinske uprave. 
 

XVII.  ODNOSI OPŠTINSKE UPRAVE SA DRUGIM ORGANIMA 
 

4. ODNOS PREMA PREDSEDNIKU OPŠTINE, SKUPŠTINI OPŠTINE I OPŠTINSKOM 
VEĆU 

 
Član 28. 

 Opštinska uprava obavezna je da Skupštini opštine, Predsedniku opštine i Opštinskom vijeću daje 
obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga. 
 Opštinska uprava odgovorna je Skupštini opštine za potpuno i blagovremeno vršenje poslova u 
skladu sa propisima. 
 

Član 29 
 Opštinska uprava u vršenju poslova iz svoje nadležnosti pridržava se smernica, uputstava i načelnih 
stavova Predsjednika opštine. 
 Predsjednik opštine usmerava i usklañuje rad Opštinske uprave u odnosu na: način rada Opštinske 
uprave u primenjivanju odluka i opštih akata Skupštine opštine i akata predsjednika opštine, donošenju 
propisa za koje je ovlašćena Opštinska uprava, sprovoñenje mera koje odrede inspekcijski organi u vršenju 
nadzora nad radom Opštinske uprave. 
 

 
Član 30 

 Radi ostvarivanja prava nadzora  Opštinskog vijeća nad radom Opštinske uprave, predsjednik 
opštine: 

- razmatra izveštaj o radu Opštinske uprave i svoje mišljenje dostavlja Skupštini opštine, 
- predlaže Opštinskom vijeću poništavanje opštih akata koji su u suprnotnosti sa odlukom ili opštim 

aktom Skupštine opštine ili predsjednika opštine uz nalaganje da se donese novi akt u skladu sa 
zakonom, 

- predlaže Opštinskom vijeću ukidanje opštih akata Opštinske uprave koji su u suprotnosti sa 
odlukom ili opštim aktom Skupštine opštine ili predsjednika opštine uz nalaganje da se donese novi 
akt u skladu sa zakonom, 

 
Član 31. 

Opštinsko vijeće: 
- vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u 

saglasnosti sa zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom ili odlukom Skupštine opštine, 
- rješava u upavnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama grañana, preduzeća i 

ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine. 
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Član 32. 

 U vršenju nadzora nad radom Opštinske uprave, predsednik opštine može preduzeti odgovarajuće 
organizacione, kadrovske i druge mere utvrñene zakonom, radi obezbeñenja efikasnog izvršavanja zadataka 
i poslova Opštinske uprave. 
 Opštinska uprava je dužna da, na zahtev predsednika opštine ili nadležnog ministarstva preduzme 
odgovarajuće organizacione, kadrovske i druge mere kojima se obezbeñuje efikasno izvršavanje zadataka i 
poslova iz njenog delokruga. 

 
Član 33. 

 Opštinska uprava ima pravo da od Predsjednika opštine traži smernice, uputstva i načelne stavove o 
odreñenim pitanjima od značaja za izvršenje propisa opštine. 
 Ukoliko Opštinska uprava i načelnik Opštinske uprave ne izvršavaju svoje poslove stručno, 
zakonito i odgovorno, Predsjednik opštine će upozoriti na to načelnika Opštinske uprave i zatražiti da u 
odreñenom roku preduzme odgovarajuće mere. 
 
 
 

Član 34. 
 Opštinska uprava je u obavezi da Skupštini opštine, Predsjedniku opštine i Opštinskom vijeću daje 
obaveštenja i podatke iz svog delokruga, koji su neophodni za njihov rad. 
 Opštinska uprava je u skladu sa zakonom i drugim propisima samostalna u odnosu na primenu istih. 
 Ukoliko Predsjednik opštine zahteva sprovoñenje smernica, uputstava ili stavova suprotno 
nadležnosti i zakonitosti rada Opštinske uprave, načelnik Opštinske uprave će upozoriti na to Predsjednika 
opštine. 
 Ukoliko stanje iz prethodnog stava ovog člana ostane nepromenjeno nakon upozorenja, načelnik 
Opštinske uprave će o tome obavjestiti Skupštinu opštine. 
 

5. ODNOS PREMA GRAðANIMA, PREDUZE ĆIMA I USTANOVAMA 
 

Član 35. 
 Opštinska uprava postupa prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i dužna je da 
svakom omogući jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa. 
 Opštinska uprava dužna je da grañanima omogući brzo i delotvorno ostvarivanje njihovih prava i 
pravnih interesa. 
 Opštinska uprava dužna je da, na zahtev, grañanima daje potrebne podatke i obaveštenja i pruža 
pravnu pomoć. 
 Opštinska uprava dužna je da sarañuje sa grañanima i da poštuje ličnost i dostojanstvo grañana. 
 

Član 36. 
 Opštinska uprava je dužan da razmatra predstavke, pritužbe i predloge grañana, da postupa po 
njima i o tome blagovremeno obaveštava grañane. 
 

Član 37. 
 Odredbe ove Odluke o odnosima Opštinske uprave prema grañanima primenjuju se na odnose 
prema preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kada odlučuje o njihovim pravima i interesima, 
na osnovu Zakona i Odluka Opštine. 
 

6. MEðUSOBNI ODNOSI OSNOVNIH ORGANIZACIONIH JEDINICA OPŠT INSKE 
UPRAVE 

 
Član 38. 
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 Meñusobni odnosi osnovnih organizacionih jedinica Opštinske uprave zasnivaju se na pravima i 
dužnostima utvrñenim Zakonom, Statutom opštine i ovom Odlukom. 
 Osnovne organizacione jedinice Opštinske uprave dužne su da meñusobno sarañuju kada to zahteva 
priroda poslova i razmenjuju potrebne podatke i informacije neophodne za rad. 
 

XVIII.  JAVNOST RADA 
 

Član 39. 
 Opštinska uprava obezbeñuje javnost rada davanjem informacija elektronskim putem (internet), 
sredstvima javnog informisanja i davanjem službenih informacija o obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
o svim promenama koje su u vezi sa njenom organizacijom, rasporedom radnog vremena i drugim 
promenama. 
 

Član 40. 
 Načelnik Opštinske uprave daje informacije o radu Opštinske uprave, a u pojedinim slučajevima 
može ovlastiti i drugo zaposleno lice da to čini u ime Opštinske uprave. 
 O radu osnovnih organizacionih jedinica informacije daju njihovi rukovodioci. 
 

Član 41. 
 Opštinska uprava može uskratiti davanje informacija ako njihova sadržina predstavljaju državnu, 
vojnu, službenu ili poslovnu tajnu. 
 O uskraćivanju informacija iz prethodnog stava odlučuje načelnik Opštinske uprave. 
 

XIX.  PRAVNI AKTI OPŠTINSKE UPRAVE 
 

Član 42. 
 Opštinska uprava donosi pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i zaključke. 
 Opštinska uprava može izdavati instrukcije i stručna uputstva i davati objašnjenja. 
 

Član 43. 
 Pravilnikom se razrañuju pojedine odredbe odluka i drugih akata radi njihovog izvršavanja. 
 Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredaba odluka i drugih propisa, nareñuje ili zabranjuje 
postupanje u odreñenoj situaciji koja ima opšti značaj. 
 Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova opštinske uprave, kao i drugih organizacija, 
kada vrše poverene poslove opštinske uprave u izvršavanju pojedinih odredaba odluka i drugih propisa. 
 Rješenjem i zaključkom se odlučuje o pojedinačnim stvarima, u skladu sa odlukama i drugim 
propisima. 
 Obaveznom instrukcijom se ureñuju obavezna pravila o načinu rada i postupanja opštinske uprave, 
kao i drugih organizacija kada vrše poverene poslove opštinske uprave, kojima se obezbeñuje uspešno 
izvršavanje poslova. 
 Stručno uputstvo sadrži pravila za stručno organizovanje organizacionih jedinica opštinske uprave i 
za stručan rad zaposlenih u optšinskoj upravi i drugim organizacijama koje vrše poverene poslove. 
 Objašnjenjem se daje mišljenje koje se odnosi na primenu pojedinih odredbi odluka i drugih 
propisa. 
 
 

Član 44. 
 Rješenja, pravilnike, naredbe i uputstva donosi načelnik opštinske uprave, osim ako odlukom i 
drugim propisima nije drugačije odreñeno. 
 

XX. SUKOB NADLEŽNOSTI 
 

Član 45. 
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 Opštinsko vijeće rešava sukob nadležnosti izmeñu Opštinske uprave i drugih organizacija kada, na 
osnovu odluke Skupštine opštine, odlučuju o pojedinim pravima grañana, pravnih lica ili drugih stranaka. 
 Načelnik Opštinske uprave rešava sukob nadležnosti izmeñu organizacionih jedinica opštinske 
uprave. 
 

XXI.  ODLUČIVANJE PO ŽALBI 
 

Član 46. 
 Po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske uprave iz okvira prava i dužnosti opštine rešava 
Opštinsko veće, ukoliko zakonom ili drugim propisima nije drukčije odreñeno. 
 Po žalbi protiv prvostepenog rešenja druge organizacije, kada u vršenju upravnih ovlašćenja 
odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama iz okvira prava i dužnosti opštine, rešava Opštinsko vijeće, 
ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drukčije odreñeno. 
 

XXII.  IZUZE ĆE SLUŽBENOG LICA 
 

Član 47. 
 O izuzeću načelnika Opštinske uprave rešava Opštinsko vijeće. 
 O izuzeću službenog lica u Opštinskoj upravi rješava načelnik Opštinske uprave. 
 

XXIII.  KANCELARIJSKO POSLOVANJE 
 

Član 48. 
 Kancelarijsko poslovanje organa državne uprave primenjuje se na Opštinsku upravu, kao i na druge 
organizacije koja vrše javna ovlašćenja. 
 

XXIV.  RADNI ODNOS 
 

Član 49. 
 U radni odnos u opštinskoj upravi može biti primljeno lice koje, pored opštih uslova utvrñenih u 
zakonu, ispunjava i posebne uslove u pogledu stručne spreme i radne osposobljenosti utvrñene zakonom i 
aktom o sistematizaciji radnih mesta. 
 U radni odnos u opštinsku upravu lice se prima na osnovu: 
1. akta o postavljanju, 
2. konačne odluke načelnika Opštinske uprave o izboru izmeñu prijavljenih kandidata, 
3. sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz drugog organa u skladu sa zakonom. 
 
 

Član 50. 
 Prijem u radni odnos u Opštinsku upravu obavlja se u skladu sa zakonom. 
 

Član 51. 
 Opštinske inspektore postavlja i razrešava načelnik Opštinske uprave, uz mišljenje načelnika 
odgovarajućeg odelenja. 
 

Član 52. 
 O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih lica odlučuje načelnik Opštinske uprave. 

 
Član 53. 

 U Opštinskoj upravi mogu se, radi osposobljavanja za vršenje odreñenih poslova kroz praktičan 
rad, primati pripravnici pod uslovima utvrñenim zakonom. 
 Aktom o sistematizaciji radnih mesta utvrñuje se broj pripravnika. 
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 Pripravnici se mogu primati u svojstvu zaposlenih na odreñeno vreme, a radi stručnog 
osposobljavanja u svojstvu volontera. 
 

Član 54. 
 Zaposleni u Opštinskoj upravi mogu se u toku rada rasporediti na poslove u istom organu, preuzeti 
po sporazumu u drugi organ po potrebi, a bez saglasnosti radnika; uputiti u drugi organ; ili privremeno 
rasporediti van sedišta organa, u skladu sa propisima. 
 Rješenje o rasporeñivanju radnika iz prethodnog stava donosi načelnik Opštinske uprave, na 
predlog rukovodioca osnovnih organizacionih jedinica. 

 
Član 55. 

 Zaposleni u opštinskoj upravi stiču zvanja pod uslovima utvrñenim zakonom. 
 Zvanja izražavaju stručna svojstva zaposlenog i njegovu osposobljenost za vršenje poslova 
odreñenog stepena složenosti u opštinskoj upravi. 
 

Član 56. 
 Utvrñivanje zarada i drugih primanja zaposlenih lica u opštinskoj upravi vrši se u skladu sa 
zakonom i drugim propisima i opštim aktima kojima se ureñuje visina zarada zaposlenih u državnim 
organima. 
 

Član 57. 
  U skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Opštinske uprave, a na 
osnovu zakona, načelnik Opštinske uprave, na predlog rukovodioca osnovne organizacione jedinice, 
odlučuje o zvanjima zaposlenih i koeficijentima za utvrñivanje plata. 
 

Član 58. 
 Zaposlena i postavljena lica u Opštinskoj upravi za svoj rad odgovaraju disciplinski i materijalno na 
način i po postupku utvrñenim zakonom i kolektivnim ugovorm. 
 

Član 59. 
 Radni odnos zaposlenih u opštinskoj upravi prestaje pod uslovima i na način utvrñenim zakonom i 
aktom donetim na osnovu zakona. 
 

XXV.  SREDSTVA ZA FINANSIRANJE OPŠTINSKE UPRAVE 
 

Član 60. 
 Sredstva za finansiranje Opštinske uprave radi izvršavanja poslova iz nadležnosti opštine utvrñuje 
se u budžetu opštine jedinstveno za Opštinsku upravu, na osnovu finansijskog plana Opštinskog organa 
uprave koji donosi načelnik uz saglasnost Predsjednika opštine. 

 
Član 61. 

 Za zakonito korišćenje sredstava za plate zaposlenih, izabranih, imenovanih i postavljenih lica, 
materijalne i troškove posebne namene, nabavku i održavanje opreme i sredstava za posebne namene 
odgovoran je načelnik Opštinske uprave. 
 Naloge i druge akte za isplatu i korišćenje sredstava iz prethodnog stava potpisuje načelnik 
opštinske uprave, po ovlašćenju predsjednika opštine. 
 

XXVI.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 62. 
 Zaposleni u Opštinskoj upravi nastavljaju sa radom na radnim mestima do rasporeñivanja po novoj 
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. 
 Nerasporeñeni radnici imaju prava utvrñena zakonom. 
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Član 63. 
 U roku od 30 dana od dana donošenja Odluke načelnik Opštinske uprave je dužan da donese akt o 
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Opštinskoj upravi uz saglasnost Predsjednika 
opštine. 
 
 

Član 64. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o opštinskoj upravi (''Službeni list 
opštine Mali Iñoš'', broj 1/2005, 19/2008) i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi 
((''Službeni list opštine Mali Iñoš'', broj 16/2009). 

Član 65. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom listu opštine Mali 
Iñoš''. 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ðOŠ 
Broj:06-2-3/2013-02      Predsjednik Skupštine opštine 
Dana:30.01.2013.god.      Marko Rovčanin, s.r. 
Mali I ñoš 
 

____________________ . ____________________ 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
Opština Mali Iñoš 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA  
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ZA 2013. GODINU 
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4. Uvod 

 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu 
 
 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu predstavlja osnovni instrument 
sprovoñenja aktivne politike zapošljavanja na lokalnom nivou u 2013. godini. Njime se definišu ciljevi i 
prioriteti politike zapošljavanja na lokalnom nivou i utvrñuju programi i mere koje će se realizovati kako bi 
se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti. 
 
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu usklañen je sa postojećim  
nacionalnim dokumentom zapošljavanja – Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (u daljem tekstu 
NAPZ) za 2013. godinu. Pravni osnov za utvrñivanje NAPZ predstavlja Zakon o zapošljavanju i osiguranju 
za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) kojim je definisano sprovoñenje aktivne 
politike zapošljavanja i utvrñena obaveza izrade Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja na godišnjem 
nivou.  

 
Pri izradi NAPZ za 2013. godinu uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smernice evropske strategije za period 
do 2020. godine koje se odnose na zapošljavanje i kojom pametan, održiv i inkluzivan rast ekonomije stvara 
mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju; kao i ciljevi, 
prioriteti i planirane aktivnosti usvojenih nacionalnih strategija i razvojnih dokumenata. 
 
Pored gore navedenih nacionalnih okvira Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. 
godinu je usklañen sa postojećim lokalnim strategijskim dokumentima. 
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5. Analiza stanja lokalnog okruženja 
 
Analiza lokalnog okruženja je urañena prilikom izrade Programa razvoja opštine Mali Iñoš 2010 – 2014, 
delovi te analize su prikazane u nastavku ovog dokumenta u ovom i u sledećem poglavlju: 
 

2.1 Opština Mali Iñoš u brojkama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površina:  181 km2 
Broj stanovnika: 
12.289 
Gustina naseljenosti: 
68 st/km2 
Poljoprivrednih površina:  93,6%  
Stopa godišnjeg pada stanovništva (1991-2002): -6,0‰ 
Broj zaposlenih (2011):  1.730 
Broj nezaposlenih (2013): 2.395 
ND po stanovniku (2005):  43,1% nivoa Republike Srbije 
Struktura ND po sektorima:  poljoprivreda (59,4%), industrija (21,9%), trgovina (14,2%), saobraćaj 
(2,2%), grañevinarstvo (0,9%), ostalo (1,7%) 
Broj MSP:  46 mikro, 13 malih i 6 srednjih preduzeća 
Drumski saobraćaj: Autoput E-75 Novi Sad-Subotica (15,7 km), Magistralni M-22 Srbobran-Mali Iñoš-
Subotica (17,8 km), Regionalni put P-118 Feketić-Vrbas (4,5 km) 
Železnička pruga:  Meñunarodni kolosek Beograd-Novi Sad-Subotica 
Reke:  Krivaja (73 km) 
Ustanovljeno lovište:  Lovačko udruženje «Krivaja» i  lovačka društva:  Lovćenac– Lovćenac, Jelen- 
Feketić, Fazan- Mali Iñoš 
Kulturne manifestacije i seoski turizam: Katai salaš i Etno kuća, Domboš Fest, Dani feketićke višnje, 
Spomen dani CSÉPE IMRE, Dani berbe i vina, Regionalni noćni turnir u malom fudbalu, Dani Podolszki 
József, Dani svete Ane, Dani piva. 

2.2 Geografski položaj                     
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U centralnom delu Bačke, u podnožju Telečke 
visoravni i dolini reke Krivaje prostire se opština 
Mali Iñoš (181 km²), koja predstavlja jednu od 
najmanjih opština (posle Bačkog Petrovca i 
Temerina) u Vojvodini. U tri naselja – Feketić, 
Lovćenac i Mali Iñoš prema popisu iz 2011. 
godine živi 12.289 stanovnika.  
 
Meñunarodni put E-75, kao i glavna železnička 
pruga, koji povezuju Beograd-Suboticu i državnu 
granicu (Horgoš i Kelebija) sa srednjom 
Evropom, prolaze kroz sva tri naselja opštine. 
Opština Mali Iñoš se nalazi na 50 kilometara od 
Subotice (na severu) i Novog Sada (na jugu), dok 
je glavni grad, Beograd udaljen oko 130 km.  
 
Veći privredni centri, Vrbas i Bačka Topola su 
udaljeni na oko 12 km od opštine, a u 
neposrednom teritorijalnom kontaktu je i sa 
opštinama Bečej, Srbobran i Kula. 
 

2.3 Prirodni potencijali 
 
Prirodne potencijale u opštini čine plodno zemljište više lesne zaravni i niže lesne terase, umerena 
kontinentalna klima i rečica Krivaja. Ovi uslovi predstavljaju izuzetno povoljne geografske odlike, kako za 
ljudske aktivnosti, tako i za njihovo stanište. Najveće prirodno bogatstvo opštine je izuzetno kvalitetno 
poljoprivredno zemljište. Zemljište po pedološkom sastavu čine cernozemi  livadske crnice i ritska crnica 
na lesnoj podlozi. 
 
Poljoprivredno zemljište prostire se na 16.929 ha i obuhvata 93,6% teritorije opštine. Najveći deo je pod 
oranicama i baštama (98,3%) u okviru kojih je najzastupljenija površina pod žitom (64,0%) i industrijskim 
biljem (27,8%). Manje površine su pod krmnim (5,4%) i povrtnim (2,1%) biljem. Voćnjaci i vinogradi 
prostiru se na manje od 1% poljoprivrednog zemljišta i uglavnom se nalaze u naseljima. Neobrañeno 
zemljište koje zahvata površine pod livadama i pašnjacima kao i ribnjake, trstike i bare takoñe zauzima 1% 
poljoprivrednog zemljišta. 
           
Šume se prostiru na svega 44 ha teritorije opštine, tj čine svega 0,2% od ukupne površine opštine i 
predstavljaju nedovoljno zastupljen resurs. Stanje šumskog zelenila kako po veličini, tako i po sastavu, tipu 
uzgoja i drugim osobenostima ne zadovoljava funkcije koje zelenilo ima u domenu privrednih i ekoloških 
zahteva. 
         
Najznačajniji prirodni potencijal pored poljoprivrednog zemljišta je rečica Krivaja i njene pritoke. Protiče 
kroz sva tri naselja i svojim tokom pravca severozapad-jugoistok preseca deo bačke lesne zaravni na dva 
dela. Za razliku od ostalih ravničarskih reka Krivaja ima dovoljno vode tokom cele godine. Plodno tle i 
hidrografske odlike Krivaje predstavljaju prirodne potencijale i vrednosti za dinamičniji razvoj opštine. 
 

2.4 Demografija 
 
Opština Mali Iñoš, kao teritorijalno najmanja opština u Vojvodini, zauzima prostor od 181 km2 na kome 
živi 12.289 stanovnika prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine ili 68 
stanovnika na km2, što je svrstava u relativno gusto naseljena područja (prema kriterijumu da gusto 
naseljeni prostori imaju 51-100 stanovnika na km2). Izrazit je višedecenijski trend smanjenja gustine 



Broj2.  Službeni list opštine Mali Iñoš               Godina 2013.                        Strana 81. 

 

naseljenosti (1953. godine iznosila je 92,6; 1961. - 94,7; 1971. - 86,4; 1981. - 82,7; 1991.- 80, 2002. - 75 i 
2011. godine 68 stanovnika na km2). 
 

Tabela 1: Porast-pad stanovništva opštine Mali Iñoš (1948-2011.) 
Godina Broj 

stanovnika 
Lančani 
indeks 

Indeks porasta 
 (1948 = 100) 

1948 17683 - 100,00 
1953 16767 94,8 94,8 
1961 17144 102,2 97,0 
1971 15651 91,3 88,5 
1981 14975 95,7 84,7 
1991 14137 94,4 79,9 
2002 13494 95,5 76,3 
2011 12289 0,91 0,69 

 
 
 

Kretanje stanovništva na području opštine Mali Iñoš, pored apsolutnog smanjenja stanovništva, karakterišu 
tri osnovne determinante: (a) nizak natalitet, (b) povećanje stope mortaliteta i (c) migracioni procesi. 
 
Područje opštine Mali Iñoš spada u grupu emigracionih i depopulacionih područja. Kretanje 
stanovništva na području opštine Mali Iñoš moguće je pratiti od prvog zvaničnog popisa 1869. godine do 
danas. Kvantitativno posmatrano, ukupan broj stanovnika se u posmatranom periodu povećao za svega 
2,5% (sa 11.992 stanovnika, koliko je registrovano 1869. godine, na 12.289 stanovnika po poslednjem 
popisu 2011. godine). 
 
Meñutim, ovaj period karakterišu različita razdoblja. U periodu 1869-1948. ukupno stanovništvo beleži 
uzlazni trend, pri čemu je 1948. godine u opštini registrovan maksimalan broj stanovnika (17.683), zatim 
sledi kratak nestabilan period emigracionih tokova do 1961. godine (17.144) i negativno demografsko 
razdoblje od 1961. do danas, kada se ukupno stanovništvo smanjilo za 27%. 
 
Sva tri naselja beleže pad broja stanovništva, pri čemu najveći odliv stanovništva u poslednjih 20 godina 
ima naselje Mali Iñoš (sa 6.603 - 1971.godine na 5.465 – 2002. godine). U poslednjim dekadama 1971-
1981. i 1991-2002. godine opština Mali Iñoš beleži negativne stope prosečnog godišnjeg rasta stanovništva 
(-3,9 i -4,2 na 1.000 stanovnika). Za razliku od većine vojvoñanskih opština, Mali Iñoš nije monocentrična 
opština i stanovništvo je ravnomerno rasporeñeno u sva tri naselja. 
 
Osnovno obeležje demografskih kretanja opštine Mali Iñoš jeste nizak prirodni priraštaj, tako da više 
nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva. Kretanje prirodnog priraštaja, posebno u periodu posle 
1990. godine, je izuzetno nepovoljno i 1996. godine dostiže negativnih 6,4‰, da bi 2004. godine pao na čak 
-9,3‰. 
 
Stope nataliteta su veoma niske (prosek poslednjih pet godina je ispod 10‰), dok su stope mortaliteta jedne 
od najvećih u Vojvodini (npr. u 2000. iznosila je 17,2‰). Negativna stopa prirodnog priraštaja u dužem 
vremenskom periodu ukazuje na problem depopulacije, odnosno "bele kuge". Mehanički priraštaj je bio 
vrlo značajan izvor populacionog rasta. (Grafikon 1) 
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2.4.1 Starosna struktura stanovništva 
 
Starosna struktura stanovništva opštine Mali Iñoš sve više ima karakteristike «regresivnog», odnosno 
starijeg tipa stanovništva, budući da se smanjuju fertilni i omladinski kontingent stanovništva, što se može 
uočiti iz oblika starosne piramide za 2002. godinu. 
 
 
 

Grafikon 4: Polna i starosna struktura stanovništva opštine Mali Iñoš 2011. 
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Pad nataliteta ubrzao je starenje stanovništva od baze starosne piramide, a povećanje prosečnog trajanja 
života sredovečnog i starog stanovništva, intenziviralo je starenje s vrha piramide. Dominantan broj 
stanovnika spada u kategoriju radno-sposobnog stanovništva (68,69%), što se može uzeti u obzir kao 
značajan razvojni potencijal koji će opredeljujuće uticati na tržište rada i zaposlenost. 
 
Jedan od najpouzdanijih analitičkih pokazatelja starosne strukture stanovništva, a time i procesa 
demografskog starenja jeste indeks starenja, koji izražava odnos starog i mladog stanovništva. Ukoliko 
indeks starenja premaši vrednost 40 (starih na 100 mladih stanovnika), govorimo o staroj populaciji. Indeks 
starenja od 86,6 na području opštine Mali Iñoš, evidentno premašuje graničnu vrednost, ali je i dalje ispod 
proseka Severno-bačkog okruga, odnosno AP Vojvodine.Prema rezultatima popisa 2011. prosečna starost u 
opštini Mali Iñoš iznosi 41,1 godine, što značajno prevazilazi graničnu vrednost od 30 godina, koja je u 
demografskoj teoriji prihvaćena kao medijalna vrednost.  
 
2.4.2 Obrazovna struktura stanovništva 
 
Obrazovna struktura stanovništva ima poseban značaj u demografskim istraživanjima, s obzirom na uticaj 
koji ima na prirodno i migraciono kretanje stanovništva. 
 
U obrazovnoj strukturi stanovništva starog 15 i više godina na području Mali Iñoš (2002.), završena srednja 
škola je najčešći vid obrazovanja kod oba pola (41% stanovnika), na drugom mestu je osnovno obrazovanje 
(29% uglavnom starijeg sloja stanovništva), dok je 5,6% stanovništva opštine sa višom i visokom stručnom 
spremom. 
 
Značajno je napomenuti da je više od 50% stanovništva opštine na nivou osnovnog i nižeg obrazovanja, što 
nesporno zahteva veće angažovanje na obrazovanju stanovništva kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i 
programe permanentnog obrazovanja. 
 
Takoñe, broj stanovnika sa srednjim obrazovanjem je 2,9% ispod proseka AP Vojvodine. Iako je zabeležen 
trend smanjenja broja nepismenih u poslednjih deset godina i dalje je prisutan značajan procenat 
nepismenog stanovništva (235 stanovnika), posebno ženskog stanovništva (2,7% stanovništva starog 10 i 
više godina). 
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2.4.3 Ekonomska struktura stanovništva 
 
Radnosposobno stanovništvo po popisu iz 2011.godine iznosi 8.441 tj. 68,69% od ukupnog broja 
stanovnika. Procenat izdržavanog stanovništva je 27,51%. 
 
Posmatrajući kroz period od popisa 1971. godine, evidentno je opadanje udela izdržavanog, a porast udela 
aktivnih i lica sa ličnim prihodom. Opšta stopa aktivnosti je oko 10% ispod proseka AP Vojvodine i 
Republike Srbije. Stopa zaposlenosti aktivnog stanovništva iznosi 20,49% (2011.godina), a 1991. godine 
ova stopa iznosila je 54,4%;  
 
Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu iznosi 14,6%, dok je učešće njegovog aktivnog dela u 
ukupnom aktivnom stanovništvu 75%. Na osnovu pregleda ekonomske strukture stanovništva opštine Mali 
Iñoš dobija se potvrda teze da od privredne strukture zavise promene u opštoj aktivnosti i njenim 
pojedinačnim stopama (zaposlenosti i nezaposlenosti). Takoñe, razvijen privredni sektor determinisao je da 
u ekonomskoj strukturi stanovništva žene čine čak 63% izdražavane populacije, tačnije, zbog strukture 
radnih mesta ženska radna snaga se teže zapošljava. 
 
Na dalje kretanje onog dela populacije koje vrši ekonomsku funkciju, a to je aktivno stanovništvo i njegovu 
«reprodukciju», može se uticati sadejstvom demografskih i socioekonomskih činilaca. U osnovi prvih 
nalazi se biološko ili društveno modifikovano kretanje nataliteta i mortaliteta, dok su u drugim sadržani 
značajni socijalni, ekonomski i tehnološki elementi aktivnosti. Ovi drugi opredeljuju stopu po kojoj će 
stanovništvo svake starosnopolne grupe učestvovati u ekonomskoj delatnosti, pa prema tome opredeljuju i 
opštu stopu, obim i karakter aktivnog stanovništva. 
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6. Analiza realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. 
godinu. 

 
Za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013. godinu u budžetu 
opštine predviñeno je 2.000.000,00 dinara koja sredstva će se udružiti sa sredstvima Pokrajinskog 
Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. 
 
Opština Mali Iñoš i Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica će zajedno raspisati 
konkurs za realizaciju zapošljavanja putem javnih radova. 
 
Kretanje nezaposlenosti u opštini Mali Iñoš 

 
Na birou za zapošljavanje registrovano je 2.336 nezaposlenih lica (decembar 2012.) i to većinom ženske 
populacije (1.172). Dodatni problem čini velika prikrivena nezaposlenost, koja premašuje razmere realne 
nezaposlenosti. Problem nezaposlenosti je prisutan ne samo kod lica koja se vode na tržištu rada već i kod 
jednog broja radnika koji su formalno zaposleni, ali zbog privredne neaktivnosti njihovih preduzeća nemaju 
posla.  
 

 
 
 

Kvalifikaciona struktura nezaposlenih je izuzetno nepovoljna. Najveći je procenat nezaposlenih 
nekvalifikovanih radnika sa samo osnovnim obrazovanjem. Njihove radne sposobnosti zahtevaju značajno 
unapreñenje, kako bi se ispunili budući zahtevi privrede, takoñe, visoko je učešće nezaposlenih sa III i IV 
stepenom stručne spreme što ukazuje na nefleksibilnost obrazovnog sistema i njegovu neprilagoñenost 
potrebama privrede. 
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Još jedna u nizu nepovoljnih okolnosti je da većina nezaposlenih lica prvi put traži zaposlenje, što 
neminovno ukazuje na činjenicu da region nije u dovoljnoj meri krenuo u neophodna prilagoñavanja i 
restrukturiranje. 
 
 
4. 

 
            Na osnovu člana 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Sl. Glasnik RS, 
br.36/2009 i 88/2010), člana 31. Statuta opštine Mali Iñoš („Službeni list opštine Mali Iñoš” broj 13/2008 – 
prečišćen tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici dana 30.01.2013. godine donosi  
 



Broj2.  Službeni list opštine Mali Iñoš               Godina 2013.                        Strana 87. 

 

 
 ODLUKU 

O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA O PŠTINE MALI I ðOŠ 
ZA 2013. GODINU 

      
 
 

I 
 
 Usvaja se Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iñoš za 2013.godinu po izradi i 
pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Iñoš. 
 
 
 

II 
 
 Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iñoš“. 
 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ðOŠ                                            Predsjednik Skupštine opštine 
Broj:06-2-4/2013-02 Marko Rovčanin, s.r.                                                
Dana:30.01.2013. godine  
M a l i   I ñ o š 

 
____________________ . ____________________ 

 
5. 
 
            Na osnovu člana  36. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ br. 129/2007)  i člana 31. 
stava 1. tačke 20. Statuta opštine Mali Iñoš („Sl.list opštine Mali Iñoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst) 
Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine donijela je 

 
ODLUKU 

O OBRAZOVANJU ODBORA ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PL ANA ZA MLADE U 
OPŠTINI MALI I ðOŠ 

 
Član 1. 

 Ovom odlukom se obrazuje Odbor za izradu lokalnog Akcionog plana za mlade u opštini Mali Iñoš 
(u daljem tekstu: Odbor) sa ciljem izrade lokalnog Akcionog plana za mlade u opštini Mali Iñoš. 
 U okviru utvrñenog zadatka iz stava 1. ovog člana, Odbor će se baviti izradom i implementacijom 
lokalnog Akcionog plana za mlade u opštini Mali Iñoš. 
 

Član 2. 
 Odbor za izradu lokalnog Akcionog plana za mlade čine predsjednik i zamjenik predsjednika i 9 
članova koji učestvuju u planiranju i realizaciji politike za mlade opštine Mali Iñoš: 
 

11. Udvardi Ildiko iz Malog Iñoša, predsjednik 
Andrea Mračević iz Feketića, zamjenik predsjednika 

12. Zlatko Popović iz Lovćenca, član 
13. Violeta Gereg Kovač Pustai iz Malog Iñoša, član 
14. Sič Emeše iz Malog Iñoša, člna 
15. Fontanji Andor iz Malog Iñoša, član 
16. Dragana Pešikan iz Lovćenca, član 
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17. Gulič Deneš iz Malog Iñoša, član 
18. Sabo Žolt iz Malog Iñoša, član 
19. Milena Maravić iz Feketića, član 
20. Rajšli Baranji Emeše iz Feketića, član 

 
Član 3. 

 Delokrug rada i zadaci Odbora prilikom izrade lokalnog Akcionog plana za mlade opštine Mali 
Iñoš su: 

- presek trenutnog stanja položaja mladih opštine Mali Iñoš, 
- lociranje i analiziranje problema mladih opštine Mali Iñoš, 
- definisanje procesa akcionog planiranja, 
- formulisanje mera za rešavanje problema mladih opštine Mali Iñoš, 
- implementacija lokalnog akcionog plana politike za mlade u opštini Mali Iñoš, 
- pribavljanje dodatnih sredstava za izradu lokalnog Akcionog plana za mlade opštine Mali Iñoš, 
- obavlja i sve druge poslove u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima radi kojih je obrazovan, 

 
 U okviru utvrñenog zadatka iz stava 1 ovog člana Odbor će se baviti izradom Akcionog plana za 

mlade do 1. avgusta 2013. godine. 
 

Član 4. 
  
  
 
Stručne i administrativne poslove za Odbor obavljaće Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske 

uprave Opštine Mali Iñoš. 
 
                                                                         Čl.5 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o obrazovanju Odbora za izradu lokalnog 

Akcionog plana za mlade u opštini Mali Iñoš br.06-24/2007-02 od 27.12.2007.god. 
 
 
 

Član 6. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Mali 

Iñoš“ 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE                        Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ðOŠ                           Marko Rovčanin, s.r.  
Broj:06-2-5/2013-02         
Dana:30.01.2012.godine 
M a l i   I ñ o š 

____________________ . ____________________ 
 
 

6. 
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali Iñoš (Službeni list opštine Mali Iñoš br. 

13/2008 - prečišćen tekst) i člana 10. i člana 12. Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljopirvrede i 
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preduzetništva opštine Mali Iñoš ( „Sl.list opštine Mali Iñoš“ br. 4/2009), po prijedlogu predsjednika 
opštine Mali Iñoš, Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine donosi 
 

R J E Š E NJ E 
O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ 

POLJOPRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA OPŠTINE MALI I ðOŠ 
 

Član 1. 
 

 Razrješavaju  se predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede i 
preduzetništva opštine Mali Iñoš: 

- iz reda osnivača: 
1. Pal Karolj iz Feketića  -predsjednik Upravnog odbora  
2. Lukač Andor iz Malog Iñoša- član 
3. Slobodan Pejović iz Lovćenca- član 
- iz reda stručnjaka poljoprivrede: 
4. Lenñel Andor iz Malog Iñoša- član 
5. Horkai Žolt iz Feketića- član 
 

Član 2. 
 
Razrješavaju se predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede i 

preduzetništva opštine Mali Iñoš: 
- iz reda osnivača: 
1. Danilo Dabović dipl. pravnik iz Lovćenca-predsjednik Nadzornog odbora 
2. Molnar Mikloš dipl. ekonomista iz Malog Iñoša- član 
- iz reda stručnjaka poljoprivrede: 
3. Radivoje Spasić dipl.agronom  iz Lovćenca-član 
 

Član 3. 
 
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iñoš“. 

 
 

 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                             Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ðOŠ                                                                                    Marko Rovčanin, s.r. 
Broj:06-2-6/2013-02  
Dana:30.01.2013. godine 
M a l i  I ñ o š 

 
____________________ . ____________________ 

 
7.       
          Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali Iñoš (Službeni list opštine Mali Iñoš br. 
13/2008 - prečišćen tekst) i člana 10. Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva 
opštine Mali Iñoš ( „Sl.list opštine Mali Iñoš“ br. 4/2009), po prijedlogu predsjednika opštine Mali Iñoš, 
Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine donosi 
 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ POLJOP RIVREDE I 

PREDUZETNIŠTVA OPŠTINE MALI I ðOŠ 
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Član 1. 
 

 Imenuju se sljedeća lica za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede i 
preduzetništva opštine Mali Iñoš: 

- iz reda osnivača: 
1. Aleksandar Savić iz Lovćenca za predsjednika Upravnog odbora  
2. Bači Gabor   iz Feketića za člana 
3. Baranji Silard iz Malog Iñoša za člana 
- iz reda stručnjaka poljoprivrede: 
4. Bertok Lajoš iz Feketića za člana 
5. Varga Geza iz Malog Iñoša za člana 
Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na mandatni period od četiri godine. 
 

Član 2. 
 
Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iñoš“. 

 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                             Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ðOŠ                                                                                    Marko Rovčanin, s.r. 
Broj: 06-2-7/2013-02 
Dana:30.01.2013. godine 
M a l i  I ñ o š 

 
 
 

____________________ . ____________________ 
 
     

8. 
           Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali Iñoš (Službeni list opštine Mali Iñoš br. 
13/2008 - prečišćen tekst) i člana 12. Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede i preduzetništva 
opštine Mali Iñoš ( „Sl.list opštine Mali Iñoš“ br. 4/2009), po prijedlogu predsjednika opštine Mali Iñoš, 
Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine donosi 
 

R J E Š E NJ E 
O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ POLJO PRIVREDE I 

PREDUZETNIŠTVA OPŠTINE MALI I ðOŠ 
 

Član 1. 
Imenuju se sljedeća lica za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede 

i preduzetništva opštine Mali Iñoš: 
- iz reda osnivača: 
1. Blažo Stojanović dipl. pravnik iz Feketića za predsjednika Nadzornog odbora 
2. Baranji Eva dipl. ekonomista iz Malog Iñoša za člana 
- iz reda stručnjaka poljoprivrede: 
3. Goran Bojović dr veterinarske medicine iz Lovćenca za člana 
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od četiri godine. 
 

Član 2. 
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Ovo Rješenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iñoš“. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE                                             Predsjednik Skupštine opštine 
MALI I ðOŠ                                                                                    Marko Rovčanin, s.r. 
Broj:  06-2-8/2013-02  
Dana: 30.01.2013. godine 
M a l i  I ñ o š 

 
____________________ . ____________________ 

 
9. 

Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 
72/2009 i 52/2011) i člana 31.stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali Iñoš („Sl.list opštine Mali Iñoš“ br. 
13/2008-prečišćen tekst) Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici dana  30.01.2013. godine donosi sljedeće 
 
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne Škole „Vuk Karadžić“ Lov ćenac 

 
 

Član 1. 
 
 Razrješava se član Školskog odbora  Osnovne Škole „Vuk Karadžić“ Lovćenac  

 
- iz reda zaposlenih 
 
2. Olivera Raut iz Lovćenca 

Član 2. 
 

 
 Ovo Rješenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iñoš“. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Osnovna Škola „Vuk Karadžić“ Lovćenac je dana 11.01.2013.god.podnela prijedlog za razrješenje člana 
školskog odbora Olivere Raut, iz reda zaposlenih Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Lovćenca, zbog toga 
što je ista izabrana za direktora škole sa početkom mandata od 01.01.2013.god. 
Skupština opštine Mali Iñoš je na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011) i člana 31.stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali Iñoš („Sl.list 
opštine Mali Iñoš“ br. 13/2008-prečišćen tekst), razrješila člana školskog odbora Oliveru Raut iz reda 
zaposlenih Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Lovćenca, iz razloga što je funkcija direktora škole nespojiva 
sa obavljanjem poslova u organu upravljanja škole. 
 
 
 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ðOŠ                                  Predsjednik Skupštine opštine 
Broj:  06-2-9/2013-02  Marko Rovčanin, s.r. 
Dana:30.01.2013. godine  
M a l i   I ñ o š 
 

____________________ . ____________________ 
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10. 
          Na osnovu člana 55. st.3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik 
RS“ br. 72/09 i 52/2011) i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iñoš („Službeni list opštine Mali 
Iñoš“ br. 13/2008 – prečišćeni tekst) Skupština opštine Mali Iñoš na sjednici održanoj dana 30.01.2013. 
godine donosi 
 

R J E Š E NJ E 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE  

„PETAR PAN“ MALI I ðOŠ 
 

Član 1. 
 

Razrješava se Cekuš Atila iz Malog Iñoša, predsjednik Upravnog odbora Predškolske ustanove 
„Petar Pan“ Mali Iñoš iz reda jedinice lokalne samouprave.  

 
Član 2. 

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

 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
  

 Dana 17.01.2013.godine Cekuš Atila iz Malog Iñoša je podneo pisanu ostavku Skupštini opštine Mali Iñoš, 
na mjesto predsjednika Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iñoš, iz ličnih razloga. 
Skupština opštine Mali Iñoš je shodno čl.55 st.3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i 
vaspitanja(„Službeni glasnik RS“ br. 72/09 i 52/2011) i čl. 31. st. 1. tačka 10. Statuta opštine Mali Iñoš 
(„Službeni list opštine Mali Iñoš“ br. 13/2008 – prečišćeni tekst), donijela Rješenje o razrješenju 
predsjednika Upravnog odbora Predškolske ustanove „Petar Pan“ Mali Iñoš.  

 
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI I ðOŠ                                              Predsjednik Skupštine opštine 
Broj:06-2-10/2013-02                                                                                Marko Rovčanin, s.r.  
Dana:30.01.2013. godine                      
M a l i   I ñ o š 
 

____________________ . ____________________ 
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