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   На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној 
дана 18.12.2019. године доноси 

 
Одлуку о усвајању измене Плана јавних набавки за 2019.-у годину  

 
Члан 1. 

Усваја се девета  измена Плана јавних набавки за 2019. годину, заведена под бројем 404-1-
10/2019-01. 
 
План  јавних набавки  за 2019-у годину заведен под бројем 404-1-1/2019-01, усвојен је 
одлуком о усвајању плана јавних набавки за 2019-у годину,  дана 13.02.2019.године.  
Прва измена   број 404-1-2/2019-01 је усвојена дана 10.04.2019.год.; 
Друга измена   број 404-1-3/2019-01 је усвојена дана 17.05.2019.год.; 
Трећа измена   број 404-1-4/2019-01 је усвојена дана 19.06.2019.год.; 
Четврта измена   број 404-1-5/2019-01 је усвојена дана 28.06.2019.год.; 
Пета измена   број 404-1-6/2019-01 је усвојена дана 10.07.2019.год.; 
Шеста измена   број 404-1-7/2019-01 је усвојена дана 30.07.2019.год.; 
Седма измена   број 404-1-8/2019-01 је усвојена дана 03.10.2019.год; 
Осма измена   број 404-1-9/2019-01 је усвојена дана 06.11.2019.год 
  

Члан 2. 
 

Прoмене у Плану јавних набавки за 2019-у годину  вршене су на основу  и у складу са 
одлуком о усвајању ребаланса буџета број 06-66-1/2019-02  од 17.12.2019. год.  
 

Члан 3. 

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-70-1/2019-01       Марко Лазић, с.р. 
Дана: 18.12.2019. године  
Мали Иђош   
  
 

____________________ . ____________________ 
 
289. 

 
 

На основу члана 61 става 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Ребублике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и члана 

14. Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број 30/2018, 3/2019, 

7/2019, 18/2019 и 24/2019) Општинско веће општине Мали Иђош дана 20.12.2019. године доноси 



Број 34.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2019.                            Страна 3. 
РЕШЕЊE 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 

1. Средства текуће буџетске резерве утврђене на основу Одлуке о изменама и допунама  Одлуке о буџету 
општине Мали Иђош за 2019.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број  24/2019) у висини од 
357.868,00 динара распоређује се на следећу отворену апропријацију због недовољно предвиђених 

средстава у Одлуци: 
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ОПШТИНСКА УПРАВА  
ПРОГРАМ 07. – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

5  451  0701-113  – Набавка возила и опреме за потребе ПС у Малом Иђошу   

   
124  512 01 Машине и опрема 300.000.00 357.868,00 657.868.00 

УКУПНО:  300.000.00 357.868,00 657.868.00 

 

2. О  реализацији  стараће се Оделење за буџет, финансије локалну пореску администрацију и имовинско-
правне послове 

3. Решење се обављује у службеном листу Општине Мали Иђош.   
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-72-01/2019-01 
Дана: 20.12.2019. године  
Мали Иђош   
 
 

____________________ . ____________________ 
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На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017)  члана 6., 7. и 12. 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 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош („Службени 
лист Општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош, дана 
27.12.2019. године доноси 
 

  О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
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 Ј А В Н И    О Г Л А С 

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ 

ИЂОШ 
 
I  ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП 
  
 Општина Мали Иђош даје у закуп:  
 
зграду занатства и личних услуга, зграда број 4, која се налази на катастарској парцели бр. 
2844 КО Мали Иђош, на делу ове парцеле под бројем 4,  број листа непокретности 4956 у ул. 
Занатлијска Мали Иђош, површине 29 м2, који је у јавној својини Општине Мали Иђош. 
 
II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП 
  
 Непокретности из тачке I овог огласа се издају у закуп на одређено време, на период 
од 5 (пет) година, у виђеном стању.  
Закупац преузима пословне просторије у виђеном стању, тако да се Закупац потписом 
Уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних 
недостатака на предметној непокретности. 
 Закупац не може да изда непокретности које су предмет овог огласа у подзакуп 
другом лицу. Издавање пословног простора у подзакуп је разлог за раскид Уговора о закупу. 
 Закупац се обавезује да у закупљеним непокретностима обавља делатност услуге - 
шифра делатности 6920 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско 
саветовање. 
 Закупнина се обрачунава од дана закључења Уговора. 
 Обавезе Закупца у вези плаћања трошкова на име утрошене воде, електричне енергије 
и грејања регулисаће се Уговором о закупу.  
Почетна цена закупа на месечном нивоу за непокретност која је предмет јавног огласа 
утврђена је сагласно Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини 
Општине Мали Иђош („Сл. лист Општине Мали Иђош“, бр. 35/2016)  на основу важећег 
ценовника- услуге у 1 зони и износи 130,00 динара по м2, што укупно износи 3.770,00 динара 
месечно, без ПДВ-а. 
У висину закупнине нису урачунати сви трошкови коришћења закупљеног простора 
(електрична енергија, грејање, вода, телефон, чистоћа и др). 
Обавеза Закупца јесте, да за цели период трајања закупа, у закупљеном објекту, обавља 
делатност за коју је регистрован, што је битан елеменат Уговора. Ако Закупац престане да 
обавља делатност у закупљеном простору пре истека рока од 5 (пет) година на који период је 
закључен Уговор о закупу, Уговор се раскида, без права Закупца да тражи повраћај 
припадајућег дела закупнине. 
Пословне просторије се издају у закуп у виђеном стању, а сви радови који излазе из оквира 
редовног одржаваља простора могу се извршити само уз писмену сагласност Закуподавца. 
Трошкови адаптације, инвестиција, као и текуће одржавање, падају на терет Закупца без 
права потраживања од Закуподавца. 
Лице са којим је закључен Уговор о закупу је дужно да прибави сагласност Закуподавца о 
потреби адаптације пословних просторија, при чему сви трошкови извршених адаптација у 
складу са чланом 13. 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), падају на терет Закупца. 
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III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
 
 Право да учествује у поступку прикупљања писмeних понуда имају понуђачи који 
испуњавају услове из јавног огласа. Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка 
давања у закуп објеката у јавној својини Општине Мали Иђош, лично преко  писарнице 
Општинске управе Општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32,Мали Иђош, или препорученом 
пошиљком, најкасније до 16.1.2020. године до 12,00 часова 
Разматрање приспелих понуда обавиће се дана 17.1.2020. године у 12.00 часова у 
просторијама  Општинске управе Општине Мали Иђош, сала бр. 3, уз присуствовање 
пријављених на оглас. 
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “не отварати - понуда на оглас за 
давање у закуп пословног простора“. На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу 
и контакт телефон подносиоца понуде. 
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе 
како је предвиђено у огласу или су подаци дати супротно објављеним условима. Понуда у 
којој цена није дата неће се разматрати. 
Уредна пријава треба да садржи: 
- Осим доказа о уплати депозита за учешће на јавном надметању,  
За ФИЗИЧКА ЛИЦА-  име и презиме, адресу, ЈМБГ, број личне карте, контакт телефон, 
број жиро рачуна 
За – ПРАВНА ЛИЦА – назив и седиште,  копија решења о упису правног лица у регистар 
код надлежног органа, број жиро рачуна, као и пуномоћје за лице које заступа 
подносиоцакпријаве 
- За – ПРЕДУЗЕТНИКЕ –име и презиме предузетника, адресу, ЈМБГ, број личне карте, 
назив радње, матични број и број жиро рачуна 
- ПУНОМОЋЈЕ – за лице које заступа подносиоца пријаве, ако подносилац неће бити 
присутан. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку 
прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују. 
Поступак прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини 
Општине Мали Иђош, спровешће Комисија за спровођње поступка давања у закуп објеката у 
јавној својини Општине Мали Иђош. 
Благовременом се сматра понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини 
Општине Мали Иђош,  приспела у Општини, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира 
на начин достављања. 
По истеку рока за прикупљање писмених понуда, не могу се подносити нове понуде, нити 
мењати и допуњавати понуде послате у року. 
              Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена. 
Уз понуду се доставља и доказ о уплаћеном депозиту у висини почетне цене једне 
месечне закупнине (тј. 3.770,00 динара),  који се уплаћује на посебан рачун Општине бр. 
840-1092804-25 , модел 97,  позив на број 23-219. Учесник уз понуду мора доставити 
потврду о уплати депозита. 
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ закупнине се уплаћени депозит 
задржава до потписивања Уговора. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ 
закупнине, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 15 дана од дана отварања 
понуда. 
Уколико подносилац пријаве или писмене понуде не прихвати почетну цену висине 
закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи Уговор о закупу, губи 
право на повраћај депозита. 
У пријави обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита. 
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда. 
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Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће 
позвати понуђаче који су нудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана 
пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у 
односу на дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег 
понуђача. 
Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи 
доставили нову понуду, са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити 
избор најповољнијег понуђача. 
Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није 
одговарајућа. 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Општинско веће Општине Мали Иђош, на 
предлог комисије, у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда. 
Учеснике огласа комисија ће писменим путем обавестити о избору најповољније понуде, у 
року од 5 ( пет) дана од дана доношења одлуке од стране Општинског већа. 
По окончању поступка прикупљања писмених понуда, Уговор о закупу пословног простора 
се закључује са учесником огласа са утврђеном најповољнијом писменом понудом, 
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначне одлуке. 
Ближа обавештења у вези са јавним огласом могу се добити у Општинској управи Општине 
Мали Иђош, ул. Главна 32, Мали Иђош, или на телефон 024/730-010 локал 120. 
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“, на званичној интернет 
страници Општине Мали Иђош и на огласној табли Општинске управе Општине Мали 
Иђош. 
Рок за подношење понуда је 15 дана, с тим што се рок за подношење понуда почиње 
рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Мали Иђош“. 
Образац пријаве и понуде за учешће у јавном огласу прикупљањем писмених понуда биће 
објављен на интернет страни Општине Мали Иђош. 
 
Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-73-1/2019-01 
Дана: 27.12.2019. године  
Мали Иђош   
 

____________________ . ____________________ 
 
 
291. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.12.2019. године доноси: 

 
 З А К Љ У Ч А К 

 
 Члан 1. 

Усваја се Молба Месне заједнице Мали Иђош за ангажовање помоћне радне снаге од 
дана 23.12.2019. године. 

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

Република Србија 
Општина Мали Иђош             Председник Општинског већа 
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Општинско веће                                                                             Марко Лазић, с.р.  
Број: 06-73-2/2019-01 
Дана: 27.12.2019. године  
Мали Иђош   

____________________ . ____________________ 
 
 
292. 
 

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени 
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 27.12.2019. године доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1.  

 Усваја се Захтев Роже Ралбовски од дана 21.11.2019. године у износу од 50.000,00 
РСД на терет буџета општине Мали Иђош и предмет се доставља Општинској управи 
општине 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: 06-73-3/2019-01 
Дана: 27.12.2019. године  
Мали Иђош   
 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
293. 
  
На основу члана 92.става 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 68/2015, 103/2015, 99/2016, 
113./2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 15. став 1. тачкa 1. Статута општине Мали 
Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош бр. 7/2019) Скупштина општине Мали Иђош, на 
седници одржаној 31.12.2019 године, доноси следећу 
 

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

за 2019. годину 
 

Члан 1. 
  
 Екстерну  ревизију  Завршног рачуна буџета  Општине  Мали Иђош за 2019.годину ће 
обављати лице, које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја 
прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 
 

Члан 2. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од добијања сагласности од стране Државне 
ревизорске институције. 
 

Члан 3. 
 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-74-1/2019-02                                                 Председник Скупштине општине 
Дана: 31.12.2019 . године                                                         Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
294. 
 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“ број 07/2019) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана 
31.12.2019. године доноси следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на измену Програма пословања Регионалне депоније доо Суботица 
за 2019. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-74-2/2019-02                                                 Председник Скупштине општине 
Дана: 31.12.2019 . године                                                         Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
295. 
 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 
Иђош“ број 07/2019) Скупштина општине Мали Иђош на својој седници одржаној дана 
31.12.2019. године доноси следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
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Члан 1. 

 
Даје се сагласност на измену Посебног програма пословања Регионалне депоније доо 

Суботица за 2019. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.  
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-74-3/2019-02                                                 Председник Скупштине општине 
Дана: 31.12.2019 . године                                                         Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 

____________________ . ____________________ 
 
 
296. 
 
На основу члана 29. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Члана 2, 19, 20. и 21. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("сл. 
гласник рс", бр. 16/2018) 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), 
члана 12, члана 13 и члана 27. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини Општине 
Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 23/2017), члана 40. тачка 20. Статута 
Oпштине Мали Иђош („Службени лист Oпштине Мали Иђош“ бр. 7/2019) а након 
спроведеног поступка отварања писмених понуда и предлога Комисије за спровођење 
поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Oпштине Мали Иђош од 
дана 11.12.2019.г. Скупштина Oпштине Мали Иђош на седници одржаној дана 31.12.2020. 
године доноси 

  
РЕШЕЊЕ 

  
Отуђују се (продају) непокретности у јавној својини Општине Мали Иђош, ул. Главна 32, у 
1/1 дела,  уписане код Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности 
Мали Иђош у листу непокретности број: 2445 к.о. Ловћенац  број парцеле: 1288 улица 
Сутјеска, њива 1. класе у површини од 282м2, земљиште у грађевинском подручју и број 
парцеле: 1287 улица Сутјеска, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 214 м2 
и то земљиште уз зграду и други објекат површине 109 м2, земљиште под зградом и другим 
објектом у површини од 105 м2 и породична стамбена зграда у површини од 105 м2, након 
спроведеног поступка прикупљања писмених понуда 
  
купцу Олги Леденичан из Новог Сада, ул. Јоакима Вујића бр. 2/2/9, са ЈМБГ: 
1108985835054. 
  
Купопродајна цена за отуђење непокретности из става 1. овог решења износи 1001,00 евро 
односно у динарској противредности 117.634,00 динара, који износ је купац дужан да у 
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целости исплати у року од 3 радна дана од  достављања овог решења, на рачун Општине 
Мали Иђош број: 840-811151843-89 код РС Министарство финансија Управа за трезор 
Филијала Суботица – примања од продаје непокретности у корист нивоа општина, модел 97, 
позив на број 23-219, с тим да депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног 
оглашавања у износу од 23.512,00 динара  представља део понуђене цене и по доношењу 
овог решења се преноси на одговарајући рачун Општине. 
  
Трошкове солемнизације Уговора о купопродаји, пореза на пренос апсолутних права, као  и 
трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси 
купац. 
  
Купац се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања овог решења, а након 
уплате целокупне цене, закључи Уговор о купопродаји непокретности из става 1. овог 
решења. За закључење Уговора о купопродаји у име Општине Мали Иђош овлашћен је 
председник Општине Марко Лазић. 
  
Уговор о купопродаји се закључује по претходно прибављеној сагласности Општинског 
правобраниоца.  
  
У случају да у року из претходног става купац не закључи купопродајни уговор ово решење 
ће Скупштина Општине одлуком ставити ван снаге и купац ће изгубити право стицања 
власништва на непокретностима у грађевинском подручју из става 1. овог решења. 
  
Ово решење се објављује у „Службеном листу Општине Мали Иђош“. 

  
Образложење 

  
Дана 06.11.2019. г. објављена је Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење 
непокретности парц. бр. 1287 и парц. бр. 1288 к.о. Ловћенац у јавној својини Општине Мали 
Иђош прикупљањем писмених понуда и оглас ради прикупљања писмених понуда, донети 
од стране Општинског већа Општине Мали Иђош број: 06-54-1/2019-01 од 6.11.2019. г. 
(„Службени лист Општине Мали Иђош“, бр. 26/2019).  
Предмет отуђења су непокретности у јавној својини Општине Мали Иђош, ул. Главна 32, у 
1/1 дела,  уписане код Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности 
Мали Иђош у листу непокретности број: 2445 к.о. Ловћенац  број парцеле: 1288 улица 
Сутјеска, њива 1. класе у површини од 282м2, земљиште у грађевинском подручју и број 
парцеле: 1287 улица Сутјеска, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 214 м2 
и то земљиште уз зграду и други објекат површине 109 м2, земљиште под зградом и другим 
објектом у површини од 105 м2 и породична стамбена зграда у површини од 105 м2. 
Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини 
Општине Мали Иђош именована Решењем Општинског већа Општине Мали Иђош бр. 06-
25-1/2017-01 од 19.05.2017.г. је дана 11.12.2019.г. по наведеном јавном огласу спровела 
поступак отварања понуда. Комисија је утврдила да је на јавни оглас путем прикупљања 
писмених понуда ради отуђења наведених непокретности у јавној својини једину и 
благовремену понуду дана 26.11.2019.г. доставио стицалац (купац) Олга Леденичан из Новог 
Сада, ул. Јоакима Вујића бр. 2/2/9, са ЈМБГ: 1108985835054, која је понудила да плати за 
предметне непокретности укупан износ од 1001,00 евро у динарској противредности на дан 
исплате купопродајне цене. 
Понуђач је уз понуду приложио: пријаву, доказ о уплати депозита у износу од 23.512,00 
динара и фотокопију личне карте. 
Комисија је размотрила понуду купца, извршила увид у приложене исправе и нашла да су 
испуњени услови за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини, предвиђени 
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члановима 29. Закона о јавној својини, члановима 2, 19, 20. и 21. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, чланом 99. Закона о 
планирању и изградњи  и Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини Општине 
Мали Иђош, према којим прописима се грађевинско земљиште може отуђити прикупљањем 
писмених понуда јавним огласом, по тржишним условима. У складу са чланом 44. став 1. и 
Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Мали Иђош („Службени лист 
Општине Мали Иђош“ бр. 23/2017), Комисија је доставила Скупштини Општине записник о 
спроведеном поступку са понудама, пратећу документацију и предлог решења о отуђењу 
грађевинског земљишта.  
Сходно изнетом донето је решење као у диспозитиву. 
  
Поука о правном леку: Против овог решења незадовољна страна има право да покрене 
управни спор у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања истог. Управни спор се 
покреће тужбом Управном суду.        
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Број: 06-74-4/2019-02                                                 Председник Скупштине општине 
Дана: 31.12.2019 . године                                                         Сиђи Иштван, с.р. 
МАЛИ  ИЂОШ 
 
 

____________________ . ____________________ 
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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. 

_______________________________________________________________________________ 
IZDAVA Č:    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. 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 


