
                                             
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ 
ИЂОШ   

 
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS 

LAPJA 
 

SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ 
 

 
ГОДИНА LII                27.02.2020.                                    БРОЈ 4. 
LII. ÉVFOLYAM            2020.02.27.                                    4.SZÁM 
GODINA LII                27.02.2020.                                    BROJ 4. 

 
 

 



Страна 2.               Година 2020.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 4. 
39.  
 
                

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Сл.лист 
општине Мали Иђош“ бр.16/2008), Општинско веће дана 11.02.2020. године, поводом 
разматрања предлога Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
имовинско правне послове број 04-401-8-1/2020 од 07.02.2020. године за давање сагласности 
за преузимање обавеза по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћања у 
више година за капитални пројекат „Изградња магистралног колектора фекалне канализације 
у општини Мали Иђош“, доноси следећи: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 

Општинско веће општине Мали Иђош прихвата предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и имовинско правне послове број 04-401-8-
1/2020 од 07.02.2020. године и даје сагласност да се у складу са чланом 54. став 2. Закона о 
буџетском систему закључи Уговор о реализацији капиталног пројекта „Изградња 
магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош“, којим ће се преузети 
обавеза  плаћања у текућој 2020. години и наредној 2021. години. 

Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину на позицији 132- Изградња 
магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош, економска 
класификација  511, планирана су средства за реализацију капиталног пројекта „Изградња 
магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош“ у износу од  
217.000.000,00 динара за текућу 2020. годину, док су за наредну 2021. годину планирана 
средства у износу од 519.920.863,83 динара. 

Обавезе које доспевају у текућој 2020. години финансираће се у износу од 
217.000.000,00 динара  из средстава обезбеђених од Управе за капитална улагања АП 
Војводине, а на основу закљученог Уговора о преносу средстава Управе за капитална 
улагања АП Војводине општини Мали Иђош, број 136-401-284/2020-03/01 од 31.01.2020. 
године. 

Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско правне 
послове ће на законом прописан начин спровести одговарајући поступак јавне набавке ради 
закључења Уговора о извођењу радова на „Изградњи магистралног колектора фекалне 
канализације у општини Мали Иђош“ чијим ће извршењем капитални пројекат бити 
реализован. 

 
Члан 2. 

 Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ 

           
Република Србија     
Општина Мали Иђош     Председник општинског већа 
Општинско веће 
Бр.: 06-8-1/2020-01         
Дана: 11.02.2020.године      Марко Лазић, с.р. 
Мали Иђош 
 
 

____________________ . ____________________ 
 



 
40.  

 
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 12.02.2020. године доноси 
 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Сагласно Одлуци о привременој обустави рада предшколских и школских колектива 
на територији АП Војводине, донете по препоруци Покрајинског секретаријата за здравство 
и Института за јавно здравље Војводине, због  широке распрострањености активности 
вируса грипа неће бити образовно-васпитни рад у Предшколској установи „Петар Пан“ 
Мали Иђош у периоду од 12. до 21. фебруара 2020. године. 

 Наставак редовног рада почиње 24.02.2020. године. 
 
 
 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-9-1/2020-01 
Дана: 12.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
41.  
 
На основу члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 34.и 35. Закона о јавној 
својини(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), Члана 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступци јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда(„ Службени гласник РС, број 16/2018), члана 60.  
тачка 11. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-
Пречишћени текст и 7/2010) и члана 11. Став 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине Мали Иђош(„Сл.лист општине Мали 
Иђош“ бр.10/2014, 3/2016), Општинско веће на седници  дана 27.02.2020. г доноси 
 

ОДЛУКУ О ПРИЗНАВАЊУ ЗАКУПЦУ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 
I. 

Завичајном удружењу „Влашић“ из Ловћенца признају се трошкови инвестиционог 
одржавања пословног простора број 1, који чини део објекта који се налази у Ловћенцу у 
улици 13 Јули бр.2, површине 114,74 м2, на катастарској парцели 700/2 к.о. Ловћенац, у 
јавној својини општине, који износе 194.301,00 динара.( укупна вредност извршених радова 
и инвестиционог улагања на дан давања извештаја 14.01.2020. г износи 212.301,00 динара). 
Завичајном удружењу“ Влашић“ као закупац има право на умањење закупнине у износу од 
највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без 
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могућности признавања својинских права на пословном простору на основу улагања 
средстава. 
Висина закупнине коју ће плаћати Завичајно удружење „Влашић“ ће износити 352,00 
динара, и то у периоду од 01.02.2020. до 01.06.2028.г.( што је умањено за улагање које је 
признато у целини, а месечно им се признаје 1.943,00 динара, у наредних преосталих 100 
рата). 
Налаже се Завичајном удружењу“ Влашић“да у року од 7 дана од дана доношења ове одлуке 
исплати доспела дуговања, и то заосталу закупнину у износу од 45.900,00 динара и дуг за 
електричну енергију од 11.265,24 динара, што укупно износи 57.165,24 динара.  
 

II. 
Трошкове процене извршеног улагања и признавања права на поврат уложених средстава, 
као и верификацију рачуна у вези пословног простора, у укупном износу од 18.000,00 
динара( по предрачуну број: 002/2020) ће сносити општина Мали Иђош, a за наведени износ 
умањиће се износ признатих улагања(212.301,00 дин- 18.000,00 дин= 194.301,00 динара). 
 

III. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и треба је објавити у „Службеном листу 
општине Мали Иђош. 
 

Образложење 
На захтев Наручиоца посла, општине Мали Иђош, извршилац Процена Плус доо за судско 
вештачење и инжењеринг, област вештачења и ужа специјалност: грађевинарство- 
идентификација и процена некретнина из Суботице, процењена од стране Проценитеља и 
судског вештака за грађевинарство Др Миомира Паовице, је извршила увид на лицу места 
14.01.2020. г у присуству закупца Завичајног удружења“ Влашић“, а према сазнању 
Наручиоца посла.Визуелним прегледом и мерењем простора, прегледом расположиве 
техничке документације, прикупљено је чињенично стање за процену извршених улагања у 
пословни простор. 
Укупна вредност извршених радова и инвестиционо одржавање пословног простора на дан 
давања извештаја 14.01.2020. г износи 212.301,00, тј. 1.805,23 еура( 1 еуро на дан 
14.01.2020.г по средњем курсу НБС је 117,6037 динара). 
Општина Мали Иђош је дана 29.01.2020. године примила Процену извршеног инвестиционог 
улагања у пословни простор и признавања права на поврат уложених средстава, као и 
верификацију рачуна у вези пословног простора, са предрачуном број: 002/2020. 
На основу анализе горе наведене процене, утврђено је да је Завичајно удружење“ Влашић“ 
из Ловћенца имало трошкове на име инвестиционог улагања у пословни простор у висини од 
212.301,00, тј. 1.805,23 еура( 1 еуро на дан 14.01.2020.г по средњем курсу НБС је 117,6037 
динара). 
На основу члана 14. Став 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, ако и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда, након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и 
у поступку описаном у овом члану, у року од 30 дана од дана завршетка радова из става 1. 
Овог члана, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признање трошкова 
инвестиционог одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим 
да износ уложених средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, 
односно организације, која ће проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и 
укупног стања непокретности, у односу на извештај о постојећем стању, опис, предмер и 
предрачун планираних радова одобрених од стране закуподавца. 
Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одрчавање у пословни простор, у 
смислу овог члана, уложио сопствена средстав, има право на умањење закупнине у износу од 



 
највише 50% од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без 
могућности признавања својинских парав на пословном простору по основу улагања 
средстава. 
Укупан износ умањења закупнине из ст. 6. и 7. Овог члана не може бити већи од укупног 
износа средстава која је закупац уложио приликом инвестиционог одржавања пословног 
простора. 
Дана 26.02.2020. г од Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију је 
тражен податак о износима дуговања за горе наведено удружење. Укупан дуг износи 
57.165,24 динара. 
На основу горе неведеног одлучено је као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-1/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
42.  
 

На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 104/16), члана 1. став 2. Правилника о критеријумима за 
утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (“Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. Закон и 
47/2018) члана 42. став 1. тачка 7) Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине 
Мали Иђош“, бр. 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош  на седници одржаној дана    
27.02.2020. године доноси  
 
Одлуку о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда 

и накнаде за рад принудног професионалног управника у стамбеним и стамбено-
пословним зградама на територији општине Мали Иђош 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
          Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова 
стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег одржавања зграда, 
као и инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се налазе на територији 
општине Мали Иђош, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова 
зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе као 
вид принудне мере. 
         Под текућим одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се 
извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом 
зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања 
превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање 
зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана или 
пословног простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и 
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други слични радови, а под инвестиционим одржавањем подразумева се извођење 
грађевинско-занатских, односно других радова у зависности од врсте објекта у циљу 
побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације. 
       Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање 
професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид 
принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и 
у случају истека или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде 
изабран нови управник. 

 
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 

 

 
Члан 2. 

 
          Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су: 

На основу критеријума из става 1. овог члана, минимална висина износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за стан и 
пословни простор као посебни део, утврђује се на следећи начин: 

 
где је: 
 

 
 
 
  Цио – минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања по квадратном метру стана или пословног простора. 
 

1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према 
подацима Републичког завода за статистику износи 42.151,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3; 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен 
коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за 
зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости од 30 
година утврђен коефицијент 1; 

4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је 
за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен 
коефицијент 1,3; 

 
 

       На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се 
плаћа за стан и пословни простор, као посебан део, по квадратном метру стана и пословног 
простора: 

 
 



 
 
 

Старост зграде Зграде без лифта 
  

до 10 година старости 
2,20 динара  

  
од 10 до 20 година 

3,30 динара 
старости  

од 20 до 30 година  
старости 4,40 динара 

  
од 30 година  

старости 5,50 динара 
  
 
 

Члан 3. 
 

        Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу као посебни 
део су: 
 

На основу критеријума из става 1. овог члана, минимална висина износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, 
као посебни део, утврђује се на следећи начин: 

 
где је:  
 

 
 
 
 
Цио – минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по 
квадратном метру гараже, гаражног бокса или гаражног места. 
 

1) просечна нето зарада у Општини Мали Иђош за претходну годину која према 
подацима Републичког завода за статистику износи 42.151,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3; 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен 
коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за 
зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости од 30 
година утврђен коефицијент 1; 

 
4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен 
коефицијент 0,4; 
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           На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи 
месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде 
које се плаћа за гаражу, као посебан део по квадратном метру. 

   
старост зграде гаража 

   
  

до 10 година старости 1,30 динара   
   

од 10до 20 година 
2,00 динара 

старости  
   

од 20до 30 година  

старости 2,60 динара 
   
   

од 30година старости 3,30 динара 

  
 
 

Члан 4. 
 

      Висину износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова 
зграда по квадратном метру површине посебног, односно самосталног дела зграде одређује 
скупштина стамбене заједнице и иста не може бити нижа од минималне висине износа 
издвајања утврђене овом одлуком. 

 
Текуће одржавање у стамбеним зградама 

 
Члан 5. 

 

 Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграда на територији 
општине Мали Иђош у смислу ове одлуке представља месечни износ издвајања утврђен у 
апсолутном износу за сваки посебан део зграде. 

     Трошкови одржавања земљишта су укључени у износ трошкова одржавања зграде. 

 

Члан 6. 

     Висину износа трошкова за текуће одржавање зграда за сваки посебан, односно за 
самосталан део зграде одређује скупштина стамбене заједнице и иста не може бити  нижа од 
висине износа трошкова утврђене овом одлуком. 

         У случају да је једно лице власник више посебних делова у згради, укључујући и 
гаражу, за сваки посебни део плаћа трошкове текућег одржавања. 
 

         Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 
текућег одржавања зграде су: 



 
1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према 

подацима Републичког завода за статистику износи 42.151,00 динара за 2019.год.; 
2) коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 6; 
3) коефицијент за утврђивање минималног износа трошкова за текуће одржавање 

зграда без лифта, утврђен коефицијент 1. 
  

         На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова текућег одржавања које се плаћа за стан и пословни простор, као 

посебан део зграде: 253,00 дин. 

 

Члан 7. 
 

          Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 
текућег одржавања које се плаћа за гаражу: 

1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према 
подацима Републичког завода за статистику износи 42.151,00 динара за 2019.год. 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе који износи 6; 
3) коефицијент гараже, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и 

гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4. 
 

       На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи 

месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања које се плаћа за гаражу, у 

заједничкој гаражи,  као посебан део зграде: 152,00 дин. 

 

 
Накнада за рад принудног професионалног управника 

 
Члан 8. 

Висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног 
професионалног управника представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки 
посебан део зграде. 

 

Члан 9. 

     Висину износа накнаде за принудно постављеног професионалног управника за сваки 
посебан, односно за самосталан део зграде одређује скупштина стамбене заједнице и иста не 
може бити нижа од висине износа трошкова утврђене овом одлуком. 

 
 

         Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у 
случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом 
следећих критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према 
подацима Републичког завода за статистику износи 42.151,00 динара у 2019.год. 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе који износи 8; 
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова 

зграде, где је за зграде које имају до 10 посебних делова, утврђен коефицијент 0,5; 
за зграде које имају од 10 до 20 посебних делова, коефицијент 0,6; за зграде које 
имају преко 20 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7. 
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          На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном 
износу на месечном нивоу за стан и пословни простор као посебан део зграде: 

 
Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад принудног управника 

до 10 посебних делова 169,00 динара 
од 10 до 20 посебних делова 202,00 динара 

преко 20 посебних делова 237,00 динара 
 
 
 
 

Члан 10. 
 

        Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова 
и гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се 
утврђује применом следећих критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Мали Иђош за претходну годину која према 
подацима Републичког завода за статистику износи 42.151,00 динара у 2019.год. 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе  који износи 8; 
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни 

бокс утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени 
коефицијент је 0,2. 

 
         На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном 
износу на месечном нивоу за гаражу, као посебан део зграде: 34,00 дин. 

 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Мали Иђош".       

 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-2/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
43.  
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 



 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се захтев Месне заједнице Мали Иђош од дана 25.02.2020. године за давање у 
закуп пословног простора, који се налази на катастарској парцели бр. 2852. К.О. Мали Иђош. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-11-3/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
44.  

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

Усваја се Одлука о резултатима пописа од дана 26.02.2020. године под рб.: 016-
45/2020-03. и доставља се Општинској управи општине Мали Иђош за даље поступање. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-4/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
45.  

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се Иницијатива за пријаву на конкурс Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за израду Плана развоја 
општине Мали Иђош. 

 
Члан 2. 
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Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.р  
Број: 06-11-5/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
46.  

 
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
Усваја се предлог Комисије за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини 

Мали Иђош за брачни пар: 
1. Молнар Чаба и Молнар Молдваи 

Ела из Малог Иђоша 
Финансијскa помоћ за 
вантелесну оплодњу 

200.000,00 рсд 

 
Члан 2. 

Налогодавац за извршење буџета  је председник општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-6/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
     

____________________ . ____________________ 
 
47.  

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области  друштвеног и 
хуманитарног рада и одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање 
програма/пројеката из области  друштвеног и хуманитарног рада за 2020. годину за: 

1. Удружење великих породица 
Кинче 

Унапређење свести о 
значају одржавањa 
хигијене и здравих 

100.000,00 рсд 



 

навика код деце 
предшколског узраста 

 
Члан 2. 

Налогодавац за извршење буџета  је председник општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-7/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
     

____________________ . ____________________ 
 
48.  
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Захтевамо Извештај Полицијске станице Мали Иђош о провалним крађама у насељу 
Мали Иђош за временски период септембар 2019. – март 2020. године. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-8/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
49.  

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области  културе и 
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање програма/пројеката из области  
културе за 2020. годину: 

1. Интеркултурални театар Међународни филмски 200.000,00 рсд 
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фестивал кратког метра 
са ромском темом 

ФРОМ “LEX 
HOMELESS” 

 
Члан 2. 

Налогодавац за извршење буџета  је председник општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-9/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
     

____________________ . ____________________ 
 
50.  
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области  спорта и 
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање програма/пројеката из области  
спорта за 2020. годину: 

1. Фудбалски клуб „Његош“ 
Ловћенац Блажа Орландића бб. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

1.010.000,00 рсд 

2. Фудбалски клуб „ Еђшег“ Мали 
Иђош, Жељезничка бб. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

840.000,00 рсд 

3. Рукометни клуб „Јадран“ Фекетић 
Херојска 21. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

900.000,00 рсд 

4. Шаховски клуб „Еђшег“ Мали 
Иђош, Мункачи Михаља 34. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

180.000,00 рсд 

5. Карате клуб „Његош“ Ловћенац, 
Ђуре Ђаковића 26. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

720.000,00 рсд 

6. Куглашки клуб „ Јадран“ Фекетић 
М.Тита 49. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

420.000,00 рсд 

7. Куглашки клуб „ Јадран“ Фекетић 
М.Тита 49. 

Турнир поводом „Дана 
Вишње“ у Фекетићу 

150.000,00 рсд 

8. Фудбалски клуб „ Еђшег“ Мали 
Иђош, Жељезничка бб. 

Меморијални турнир      
„ Куп – Рапоти“ 

50.000,00 рсд 

9. Стонотенисерски клуб „ Домбош“ 
Мали Иђош, Главна 32. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

720.000,00 рсд 

10. Стонотенисерски клуб „ Домбош“ 
Мали Иђош, Главна 32. 

Стонотениски турнир „ 
Дани села Мали Иђош“ 

60.000,00 рсд 



 

11. Фудбалски клуб „ Јадран“ 
Фекетић, М. Тита бб. 

Финасирање 
такмичарског сезона 

960.000,00 рсд 

12. Удржење младих "Наш живот"  
Ловћенац, ул. Ивана 

Милутиновића 13. 

Меморијални турнир      
„Ненад Вукославчевић“ 

280.000,00 рсд 

 
Члан 2. 

Налогодавац за извршење буџета  је председник општине Мали Иђош. 
 

Члан 3. 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-10/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
51.  
     

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се захтев Школе за основно музичко образовање Бачка Топола из Бачке 
Тополе од дана 13.02.2020. године за отварање истурених одељења у Малоиђошкој општини 
у Малом Иђошу, Ловћенцу и Фекетићу и задужује се Општинска управа општине Мали 
Иђош за даље поступање. 
 

Члан 2. 
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-11/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
52.  

 
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К  
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Члан 1. 

Усваја се захтев Жужане Валка од дана 07.02.2020. године за рефундирање трошкова 
реновирања објекта у јавном власништву општине Мали Иђош и задужује се Општинска 
управа општине Мали Иђош за даље поступање. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-12/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
53.  
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

  
Члан 1. 

Усваја се захтев Мелите Сабо од дана 25.02.2020. године за трошкове операције 
малолетног детета у износу од 50.000,00 РСД и задужује се Општинска управа општине 
Мали Иђош за даље поступање. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-13/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
54.  

 
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
Усваја се захтев Роберта Бачија од дана 08.02.2020. године за трошкове бањског 

лечења у износу од 56.000,00 РСД и задужује се Центар за социјални рад за општину Мали 
Иђош за даље поступање. 
 



 
 

Члан 2. 
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-14/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
55.  

 
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
Усваја се молба Золтана Фодора од 12.02.2020. године за санирање штете 

проузроковане елементарном непогодом у износу од 12.000,00 динара у грађевинском 
материјалу и доставља се предмет Општинској управи општине Мали Иђош за даље 
решавање.  

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р. 
Број: 06-11-15/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
56.  

 
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 
 

 З А К Љ У Ч А К  
 

Члан 1. 
Прослеђује се захтев Ференца Соколаија од дана 06.02.2020. године Центру за 

социјални рад за општину Мали Иђош за даље поступање у виду једнокранте новчане 
помоћи. 

 
Члан 2. 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
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Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-16/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
57.  

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.02.2020. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К  

 
Члан 1. 

Усваја се захтев Марка Стојановића, Гојка Вукчевића и Срђана Бановића од дана 
24.02.2020. године за исплату путних трошкова и задужује се Општинска управа општине 
Мали Иђош за даље поступање. 
 

Члан 2. 
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 

Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-17/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
58.  

 
На основу члана 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/2019) Општинско веће општине Мали Иђош на 
седници одржаној дана 27.02.2020. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ОСМОМАРТОВСКОГ ПОКЛОНА ЖЕНАМА У  

ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ МАЛИ ИЂОШ 
 

Члан 1. 
 

Обезбеђује и додељују се осмомартовски поклон женама које су радно ангажоване у 
јединици ЛС Мали Иђош (изабрана, именована, постављена и лица у радном односу на 
неодређено и одређено време, као и лица ангажована по уговорима)   у појединачном 
новчаном  износу од 5.000,00 динара, који ће се уплатити на текући рачун именованих. 
 

Члан 2. 
 



 
За обезбеђивање поклона из тачке 1. ове Одлуке издваја се укупан износ од 430.000,00 
динара. 

Члан 3. 
 
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-11-18/2020-01 
Дана: 27.02.2020. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
59.  

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Правилника о 
условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 и 3/2020) и члана 1 Одлуке 
о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), 
Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 26.02.2020. године, донео 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ 

и расписује 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ 
 

I 
- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини МАЛИ 
ИЂОШ у следећим катастарским општинама: 
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Лицитациони корак износи 500 динара. 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским 
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су 
предмет 
издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине МАЛИ ИЂОШ, у 
канцеларији бр број 23 сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова. 
Контакт особа Славица Николић, тел. 024/ 4730-010 лок.127. 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може 
се извршити: 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било 
ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на 
коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

КО Бр. јавног 
надметања 

Површина (ха) Почетна цена 
(дин/ха) 

Депозит 
(дин) 

Период 
закупа 

Степен 
заштите 

Фекетић 32 0,7306 24.353,26 3.558,50 10  

Фекетић 37 13,3510 27.244,77 72.748,99 10  

Ловћенац 89 0,6096 28.093,91 3.425,21 10  

Ловћенац 99 5,3490 26.820,81 28.692,90 10  

Мали Иђош 159 22,9292 27.271,20 125.061,3
5 

10  

Мали Иђош 160 8,0014 21.722,88 34.762,69 10  

Мали Иђош 174 3,3578 20.504,25 13.769,84 10  

Мали Иђош 177 2,0019 22.257,74 8.911,55 10  

Мали Иђош 181 1,8074 23.601,97 8.531,64 10  

Мали Иђош 184 1,5053 22.756,17 6.850,97 10  

Мали Иђош 185 0,9904 25.573,04 5.065,51 10  

Укупно  60,6336     
 

КО Дана Од (часова) 
Фекетић 05.03.2020 9,00 
Ловћенац 05.03.2020 10,00 

Мали Иђош 05.03.2020 11,00 
 



 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног 
земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на 
коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за 
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања 
означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три 
агроекономске године и није било предмет коришћења. 

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

II 
- Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта 
удржавној својини има: 
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази 
се у активном статусу најмање три године. 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини 
- за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и 
правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу; 
- за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно 
лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у 
оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област 
енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у 
року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о 
прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење 
обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о 
коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном 
газдинству се утврђује пасиван статус. 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп 
пољопривредногземљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих 
докумената: 
- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица, 
-  извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 
огласа) заправна лица; 
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године; 

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у 
табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 
- личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, 
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односно, изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 
огласа) за правна лица; 
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели 
тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: 
- потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 
-  изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 
огласа), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за 
чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства. 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале 
докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног 
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног 
надметања, преда оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност 
услова из овог огласа. 

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном 
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка 
јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном 
надметању. 

9.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, 
за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе МАЛИ ИЂОШ број: 840-
726804- 82 поз.на бр.23-219 

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након 
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. 
У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се 
не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
удаљен са јавног 
надметања због нарушавања реда и дисциплине. 

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је 
да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. 
Надметање се наставља после уплате депозита. 

12. Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање 
једна пријава. 

13.  Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 



 

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 
4)  су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 

приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

Ш 
- Документација за пријављивање на јавно надметање - 

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 
2. доказ о уплати депозита; 
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију 

наведену у делу II тачка 3. овог огласа; 
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 

пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог 
огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу 
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију 
наведену у делу II тачка 5.овог огласа; 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом 

општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине МАЛИ ИЂОШ. 
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 
На предњој страни: 

■ Адреса: општина МАЛИ ИЂОШ, улица и број: Главна 32 ., 
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

■ Број јавног надметања ____(навести и КО) 
На задњој страни: 

- име и презиме/назив и адреса понуђача Заједно са 
пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

IV 
- Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,30 сати, дана 11.03.2020. 
године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске 
управе општине 
МАЛИ ИЂОШ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

V 
- Јавно надметање - 
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Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. 
овог огласа одржаће се у згради општине МАЛИ ИЂОШ, улица и број: Главна 32 и то: 

 

VI 
- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан јавног надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

VII 
- Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке 
достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко 
општинске управе општине МАЛИ ИЂОШ. 

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 
ЗО.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 
потребно је доставити и: 

- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине 
пољопривредног земљишта или 

- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица 
као јемца или 

- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као 
средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају 
редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу 
годину закупа 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « 
службеном листу општине Мали Иђош », с тим што ће се рок за подношење пријаве 
рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за 
пољопривредено земљиште. 

КО Дана Почетак у (часова) 
Фекетић 16.03.2020 10,00 
Ловћенац 16.03.2020 10,00 

Мали Иђош 16.03.2020 10,00 
 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА МАЛИ 
ИЂОШ  
Председник општине 
Број: 464-3-3/2020-05 Председник општине 
Дана: 26.02.2020. године 
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ИЗДАВАЧ:    Скупштина општине Мали Иђош 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:   начелник Општинске управе 
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 

840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист. 

_______________________________________________________________________________ 
KIADJA:      Kishegyes község Képviselő-testülete 
FELELŐS SZERKESZTŐ:    községi közigazgatás vezetője 
Az évi előfizetési előleg Kishegyes Község Hivatalos Lapjára 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03  - számú folyószámlára 
Kishegyes község szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:    Skupština opštine Mali Iđoš 
ODGOVORNI UREDNIK:   načelnik Opštinske uprave 
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– 

Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list. 

_____________________________________________________________________________



 

 





 

 

 


