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70. 

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, 3/2020, 25/2020 и 
133/2020) 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 17.03.2021. 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 ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ 
 

I 

- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини по условима другог круга у општини МАЛИ ИЂОШ у следећим 
катастарским општинама: 

КО Број јединице 
јавног 

надметања 

Површина (ха) Почетна цена 
(дин/ха) 

Депозит 
(дин) 50% 

Период 
закупа 

Степен 
заштите 

Фекетић 35 0,7306 21.224,71 7.753,39 1 
 

Мали Иђош 164 0,1239 23.173,77 1.435,61 15 
 

Мали Иђош 166 0,0636 23.718,87 754,26 15 
 

Мали Иђош 178 1,4681 21.458,69 15.751,75 15 
 

Мали Иђош 179 0,6759 24.294,64 8.210,37 15 
 

Мали Иђош 182 1,8074 23.056,38 20.836,05 15 
 

Мали Иђош 183 0,8467 24.974,68 10.573,03 15 
 

Мали Иђош 184 0,1208 25.226,16 1.523,66 15 
 

Укупно 
 

5,8370 
    

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским 
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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 8,00 до 14,00 часова , као и на веб 
презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

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: 

КО Дана Од (часова) 

Фекетић 23.03.2021 10,00 

Мали Иђош 23.03.2021 10,00  

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. 

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 јединице јавних 
надметања означених * 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 у 
државној својини има: 
-физичко и правно 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 јединица јавних надметања означених * и ** 
у табели тачке 1. овог огласа има: 
-за бројеве јединица 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; 
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-за бројеве јединица 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. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-
апликације за спровођење јавног надметања - ћИр8://др.ирх.ттро1ј.до^.г8/1пхетВШ 
(у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за 
пољопривредно земљиште. 

4. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање 
једна уредна пријава на јавни оглас у Апликацији за спровођење јавног надметања и 
ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно. 

5. Понуђач је дужан да заједно са пријавом за јавно надметање достави 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, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ 
депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ 
ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања. 

6. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након 
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. Ако најповољнији понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра 
се лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача. У случају да најповољнији 
понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. 

7. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење 
пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и 
понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања. 

8. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају 
услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу 
цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва 
пристигла у Апликацију. 

9. 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; 
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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 - 

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног 
земљишта 
 

1. у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом: 
- за физичко лице: 

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом. 
- за правно лице: 

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци). 

2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања 
означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом: 

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом 
и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ; 

- за правна лица изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и 
потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

3. 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 јединица јавних надметања означених ** 
у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом: 

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким 

актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе 
обновљиви извори од биомасе и сточарства. 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом 
доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и 
то: 

1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу 
III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита; 
2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну 
производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа; 
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3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог 
огласа; 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност 
исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве. 

IV 

- Рок за подношење пријаве - 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14:00 сати, дана 
25.03.2021. године. 

Непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати. 

  V 

- Јавно надметање - 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 
огласа одржаће, и то: 

КО Дана Почетак у (часова) 

Фекетић 02.04.2021 10:00 

Мали Иђош 02.04.2021 10:00  

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање 
понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује 
испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на 
основу документације приложене у Апликацији. 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини 
понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за 
закуп и коришћење пољопривредног земљишта. 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб - презентацији Управе за 
пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање 
права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, 
време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа 
пољопривредног земљишта. 

VI 

- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
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Председник 
општине 

отварања понуда . 
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 период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 
30.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 пољопривредно земљиште, у 
дневном листу/службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу/ на 
огласној табли општинске управе МАЛИ ИЂОШ и месним канцеларијама, и на веб 
презентацији општине МАЛИ ИЂОШ, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати 
од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ  
Председник општине 

Број: 464-33-2/2021-05 

Дана: 17.03.2021. године 

Марко Лазић, с.р. 
 

___________________ . ____________________ 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
OПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
Општинско веће 



Страна 8.               Година 2021.                   Службени лист општине Мали Иђош                            Број 11 
Број: 06-15-1/2021-01 
Дана: 18.03.2021. године 
М а л и   И ђ о ш 

 
На основу члана 53. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне сакоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 
и 113/2017 – др.закон) и члана члана 64. став 1. тачка 13. Статута општине Мали Иђош 
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско веће општине Мали Иђош 
на седници одржаној дана  18.03.2021. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
 
 

 
I 

 Борис Стевовић, дипломирани грађевински инжењер из Ловћенца разрешава се 
положаја вршиоца дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош са 
18.03.2021. године. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 53. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2017 – др.закон) прописано је да  престанак рада на положају утврђује се решењем које 
доноси орган надлежан за постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања 
разлога због којих је рад на положају престао. 

На основу члана 56. став 2.  Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе Борис Стевовић, дипломирани грађевинску инжењер из 
Ловћенца постављен је на положај вршиоца дужности Заменика начелника општинске 
управе општине Мали Иђош најдуже на 3 месеца почев од 08.03.2021. године. 

Начелник општинске управе општине Мали Иђош је сходно члану 83. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе донео решење о 
попуњавања извршилачког радног места Руководилац Одељењa за инвестиције, урбанизам, 
грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове разврстаног у звање – 
самостални саветник,  интерним конкурсом број: 016-57/2021-03 од 04.03.2021. године. 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места број: 111-1/2021-03 од 
08.03.2021. године објављен је  на огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош  
дана 08.03.2021. године. На интерни конкурс  је  Борис Стевовић  благовремено поднео 
пријаву. 
 Конкурсна комисија је у изборном поступку утврдила да Борис Стевовић, као једини 
кандидат испуњава стручне оспособљености, знања и вештине који су потребни за 
попуњавање извршилачког радног места Руководилац Одељењa за инвестиције, урбанизам, 
грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове.  

Конкурсна комисија је сагласно члану 24. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) доставила листу за избор са записником  
Начелнику општинске управе. 

На основу члана 106. Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне сакоуправе Начелник општинске управе је  Решењем број: 016-61/2021-03 од 
17.03.2021. године са Листе кандидата који су испунили мерила прописана за избор на радно 



Број 11.                     Службени лист општине Мали Иђош                         Година 2021.                            Страна 9. 
место Руководилац Одељењa за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и 
имовинско-правне послове изабрао јединог кандидата Борисан Стевовића и након 
разрешења Бориса Стевовића са положаја вршиоц дужности Заменика начелника општинске 
управе општине Мали Иђош донеће Решење о премештају Бориса Стевовића на радно место 
Руководилац Одељењa за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и 
имовинско-правне послове. 

Сходно члану 51. став 1. тачка 2) Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе Борис Стевовић је поднео оставку на положај вршиоца 
дужности Заменика начелника општинске управе општине Мали Иђош са 18.03.2021. 
године.  

На основу напред наведених, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није 
допуштена, већ се може тужбом покренути управни спор у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  
 
Доставити:                                                                            Председник општинског већа  

1. Именованом                                                                            Марко Лазић, с.р. 
2. Персоналном досијеу 
3. Архиви 

 
___________________ . ____________________ 
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70. 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK 
Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18 szám-
egy.törvény), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról 
szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 
25/2020 és 133/2020 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv 
meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) 
alapján, Kishegyes polgármestere 2021. március 17-én meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T  
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS 

HASZNÁLATRA ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL  
 

 és kiírja a 
 

H I R D E T M É N Y T 
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS 

HASZNÁLATRA ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE 
  

I. 
- A nyilvános árverés tárgya - 

 
1. Kiírjuk Kishegyes községben található állami földek bérbeadására és használatra adására 

vonatkozó nyilvános árverés második körére vonatkozó hirdetményt a következő kataszteri 
községekben: 

 

KK Nyilvános árverés 
sz. 

Terület 
(ha) Kezdőár (din/ha) 

Letét 
(din) 

Bérlet 
időtartama 

Védelmi 
fokozat 

Bácsfeketehegy 35 0,7306 21.224,71 7.753,39 1 
 

Kishegyes 164 0,1239 23.173,77 1.435,61 15 
 

Kishegyes 166 0,0636 23.718,87 754,26 15 
 

Kishegyes 178 1,4681 21.458,69 15.751,75 15 
 

Kishegyes 179 0,6759 24.294,64 8.210,37 15 
 

Kishegyes 182 1,8074 23.056,38 20.836,05 15 
 

Kishegyes 183 0,8467 24.974,68 10.573,03 15 
 

Kishegyes 184 0,1208 25.226,16 1.523,66 15 
 

Összesen 
 

5,8370 
    

 
  

2. Betekintés a dokumentációba: A kataszteri községek szerinti kataszteri parcellák,  
valamint a bérbeadás és használatra adás tárgyát képező parcellák (komlexumok) grafikusan 
megtekinthetőek a kishegyesi községháza 23. számú irodájában munkanapokon 8,00-14,00 óráig, 
valamint a Mezőgazdasági Földterületi Hivatal bemutatóján. 
 
Kapcsolattartó személy: Nikolić Slavica, tel. 024/730-010, 127-es mellék. 

 
3. A jelen hirdetményben említett földterületeket a megtekintett állapotban adjuk ki. 
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4. A bérbe és használatra adandó mezőgazdasági földterületeket a következő időpontban lehet 

megtekinteni: 
 

 

KK Időpont Órától 

Bácsfeketehegy 2021.03.23. 10,00 

Kishegyes 2021.03.23. 10,00 
 
5.  Amennyiben az állami földek bérbedására és használatra adására irányuló nyilvános 

árveréséről szóló hirdetmény kiírása után a hirdetményben említett területeken bármilyen 
törvényes alapon történő változás következik be, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának és 
használatra adásának további eljárását az így meghatározott földterületekre vonatkozóan folytatják 
le.  

 
6.  Az állami földek bérbeadása és használatra adása alapján fellépő összes költséget a 

bérlő illetve a használó fedezi.   
 
7.  A hirdetményben szereplő földterületeket kizárólag mezőgazdasági termelésre lehet 

bérbe és használatra venni, más célokra nem használhatóak fel. 
 
8. A jelen hirdetmény 1. pontjában szereplő táblázatában a * és ** jelölésű állami földek 

legalább három éve nem lettek kiadva és nem használták őket.  
 
9.   A jelen hirdetményben szereplő földterületeket nem adhatják ki albérletbe.  
 

II 
–  Jelentkezési feltételek a nyilvános árverésre - 

 
1. Az állami földek bérbeadására irányuló nyilvános árverésére jogosultak: 
- természetes és jogi személyek, akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok 

jegyzékében és aktív státussal rendelkeznek legalább három éve.  
2. A hirdetmény 1. pontjában szereplő táblázatában * és ** jellel meghatározott állami 

földek használatára meghirdetett nyilvános árverésre a következők jogosultak: 
-* természetes és jogi személyek, akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékben, aktív 
státussal rendelkeznek; 
-** jogi személyek és vállalkozók, akik szerepelnek a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékben, 
aktív státussal rendelkeznek, fő tevékenységük energetikai tevékenység vagy az szerepel az alapító 
okiratban, és amely végzéséhez biomasszából és állattenyésztésből származó megújuló forrásokat 
alkalmaznak, és a földerület használatáról szóló szerződés megkötésétől számított három éven 
belül megküldi a beszerzett használati engedélyt, ellenkezőleg a szerződés érvényét veszíti, és a 
mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében passzív státuszuk lesz. 
 

 
3. A nyilvános árverés elektronikus úton történik, a 

ћИр8://др.ирх.ттро1ј.до^.г8/1пхетВШ alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: 
alkalmazás), a Mezőgazdasági Földterületi Hivatal hivatalos honlapján. 
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4. A nyilvános árverés akkor lesz megtartva, ha idejében elküldenek legalább egy 
szabályos jelentkezést az alkalmazáson keresztül, és megküldik a letét befizetéséről 
szóló bizonylatot, minden árverésre külön. 

 
5. Az ajánlattevő köteles a jelentkezéssel együtt megküldeni a letét befizetéséről szóló 

bizonylatot, a hirdetmény 1. pontjában található táblázatban meghatározott pontos 
összegben, minden nyilvános árverésre külön, Kishegyes község Községi 
közigazgatásának folyószámlájára: 840-726804-82, kivéve, ha a letét összege 
kevesebb mint 1.000 dinár, abban az esetben nem kell befizetni. 

 
6. A legkedvezőbb ajánlattevőn kívül minden ajánlattevő visszakapja a befizetett letétet a 

nyilvános árverés után. A legkedvezőbb ajánlattevőnek a befizetett letétje 
beleszámítódik az évi bérletbe. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő eláll az 
ajánlatától, a letétet nem kapja vissza.  

 

7. A legkedvezőbb ajánlattevő az, aki eleget tesz a feltételeknek, és a legmagasabb árat 
kínálja fel. 

 

8. Ha több jelentkező is jelentkezik egy ugyanazon számú árverésre, eleget tesznek a 
feltételeknek és ugyanazon összegű legmagasabb árat kínálnak fel, az kapja bérbe a 
földet, aki jelentkezése előbb beérkezett az alkalmazáson keresztül. 

  
 
9. Nem jogosultak az állami földek bérlésére és használatára azon mezőgazdasági gazdaságok 
jegyzékében szereplő természetes és jogi személyek, akik: 

1) passzív státussal rendelkeznek, 
2)  nem teljesítették az előző vagy folyó, állami földek bérbeadásáról szóló szerződés 

kötelezettségeit,  
3)  kárt okoztak a földterületben, 
4)  zavarták az állami földek bérbeadása nyilvános árverésének zökkenőmentes eljárását, 
5) jogtalanul használták az állami földeket, 
6) albérletbe adták a bérelt állami földet.   

 
 

III. 
– A nyilvános árverésre való jelentkezéshez szükséges dokumentáció – 

  
1. Az ajánlattevő azt, hogy eleget tesz az állami földek bérbeadására irányuló nyilvános 

árverés feltételeinek, a következő dokumentumok fénymásolatával igazolja: 
-természetes személy 

- aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében, három évre 
vonatkozóan. 

 
- személyi igazolvány vagy a chipes igazolvány nyomtatott példánya  
- jogi személyek részére 
- aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében, három évre 

vonatkozóan 
- kivonat a gazdasági jegyzékből (hat hónapnál nem régebbi). 
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- 2.*  
- természetes személyek részére 
- személyi igazolvány vagy a chipes igazolvány nyomtatott példánya  
- aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében, három évre 

vonatkozóan 
-jogi személyek részére 
-kivonat a gazdasági jegyzékből (hat hónapnál nem régebbi) 
-aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében 
 
3.** 
aktív státusról szóló bizonylat a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékében 
kivonat a gazdasági jegyzékből (hat hónapnál nem régebbi), illetve alapító okirat, amely bizonyítja 
az energetikai tevékenységet. 
Az ajánlattevő bejelentkezik és mellékeli a beszkennelt, illetve lefényképezett dokumentációt, 
mellyel bizonyítja a feltételek teljesítését: 

1. bérbeadás esetén a III. rész 1. pontjában említett dokumentáció és a letét befizetéséről szóló 
bizonylat; 

2. használat esetén a III. rész 2. pontjában említett dokumentáció; 
3. energiatermelsre való használat esetén, biomasszából és állattenyésztésből származó 

megújuló forrásból a III. rész 3. pontjában említett dokumentáció; 
 
Az ajánlattevő felel az alkalmazásba bevitt adatok pontosságáért, valamint a mellékelt okiratok 
hitelességéért. 

 
IV. 

-A jelentkezés benyújtásának határideje- 
 

          A jelentkezés és a dokumentáció alkalmazáson keresztül történő benyújtásának határideje 
2021. március 25. 14.00 óra.  
          A hiányos jelentkezések figyelmen kívül hagyjuk. 
 A benyújtott jelentkezést az ajánlattal nem lehet megváltoztatni. 
 

V. 
- Nyilvános árverés- 

 
          Az ajánlatok felnyitására a következő időpontban kerül sor: 
 
 
 
 

KK Időpont Kezdet (óra) 
Bácsfeketehegy 2021.04.02. 10,00 

Kishegyes 2021.04.02. 10,00 
 
A határidő lejártát követően a helyi önkormányzat illetékes szerve leellenőrzi a feltételek 
teljesítését a mellékelt dokumentáció alapján. 
 
A felnyitás napján, az ajánlatok magassága szerint történik az automatikus rangsorolás. 
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A ranglista megjelenik a Mezőgazdasági Földterületi Hivatal honlapján, és tartalmazza azok 
névsorát, akik eleget tettek a feltételeknek, az ajánlat magasságát, a benyújtás idejét, és azok 
névsorát, akik nem tettek eleget a feltételeknek. 

 
VI. 

- A bérlet kifizetése - 
 

A bérletet euróban adjuk meg, a Szerb Nemzeti Bank, felnyitás napján érvényes 
középárfolyama szerint. 

A bérletet előre, dinár ellenértékében kell kifizetni, a Szerb Nemzeti Bank, befizetés napján 
érvényes középárfolyama szerint. 

 
VII. 

– A bérlet befizetése és a fizetés biztosítási eszközei -  
 
          A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a jogerős határozat meghozatalától számított 8 napon 
belül benyújtani  az állami földek bérbeadásáról szóló jogerős határozattal meghatározott bérlet, 
csökkentve  a befizetett letéttel, befizetéséről szóló bizonylatot, amelyet Kishegyes község községi 
közigazgatásán keresztül továbbít a Mezőgazdasági, Erdészeti  és Vízgazdálkodási 
Minisztériumnak. 
          Amennyiben a bérlet időtartama egy évtől hosszabb, a következő évre szóló bérletet 
legkésőbb szeptember 30-ig kell befizetni, és az első év bérletéről szóló befizetővel együtt 
kézbesíteni kell a következőket is: 

- kereskedelmi bank garanciája az állami föld éves bérletének magasságában vagy 
- a minisztérium mint hitelező és a jogi személy mint kezes között kötött jótállási szerződés 
- a letét befizetéséről szóló bizonylat egy évi bérlet magasságában, mint a bérletfizetés 

biztosítási eszköze, és amely a rendszeres fizetés esetén úgy számítódik, mint a következő 
évi bérlet 

 
A jelen határozatot meg kell jelentetni a Mezőgazdasági Földterületi Hivatal honlapján, 
Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, Kishegyes község községi közigazgatásának 
hirdetőtábláján, a helyi irodákban és a honlapon, azzal, hogy a jelentkezés határideje  a 
Mezőgazdasági Földterületi Hivatal honlapján való megjelenítésétől számítódik. 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
KISHEGYES KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ELNÖK Marko Lazić, s.k. 
Szám:464-33-2/2021-05                                                                            községi elnök                                     
Kelt:2021.03.17-én           

____________________ . ____________________ 
 
 
71. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG -VAJDASÁG AT 
KISHEGYES KÖZSÉG 
Községi tanács                                                                            
Szám: 06-15-1/2021-01                                                                            
Kelt: 2021.03.18-án 
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Kishegyes 
 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 
törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám – 
egy. törvény) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza 1. bekezdése 13. pontja (Kishegyes 
Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2021. március 
18-án meghozza a következő 

 
VÉGZÉST 

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA MEGBÍZOTT 
VEZETŐHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉRŐL 

 
I.  

Felmentjük Boris Stevović, szeghegyi okleveles építőmérnököt Kishegyes község Községi 
közigazgatása megbízott vezetőhelyettesi tisztsége alól 2021.03.18-i dátummal. 

 
II. 
 

A jelen végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában. 
 
 Indoklás 
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 

törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016, 113/2017, 95/2018 és 113/2017 szám – 
egy. törvény) előírja, hogy a tisztségviselők munkaviszonyának megszűnését a tisztviselők 
tisztségbe helyezéséért felelős szerv határozza meg végzéssel, azon okok fellépésének napjától 
számított nyolc napon belül, amelyek miatt megszűnt a tisztség. 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 
törvény 56. szakasza 2. bekezdése alapján Boris Stevović, szeghegyi okleveles építőmérnök 
2021.03.08-án lett tisztségbe helyezve mint a Községi közigazgatás megbízott 
osztályvezetőhelyettese, legtovább 3 hónapra. 

Kishegyes község Községi közigazgatásának osztályvezetője, az autonóm tartományok és a 
helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvény 83. szakaszának megfelelően, 
végzést hozott a Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi osztály 
osztályzevetői-végrehajtói munkahely betöltéséről, besorolt fokozat - önálló munkatárs, a 
2021.03.04-i, 016-57/2021-03 sz. belső pályázattal. 

A végrehajtói munkahely betöltésére irányuló, 2021.03.08-i, 111-1/2021-03 sz. belső 
pályázat 2021.03.08-án megjelent Kishegyes község Községi közigazgatása hirdetőtábláján. A 
belső pályázatra Boris Stevović időben beadta a jelentkezést. 

A pályázati bizottság a választási eljárás során megállapította, hogy Boris Stevović, mint 
egyetlen jelölt, eleget tesz a szakmai képesítésnek, tudásnak és jártasságnak, amelyek a 
Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi osztály osztályzevetői-végrehajtói 
munkahely osztály osztályzevetői-végrehajtói munkahely betöltéséhez szükségesek.  

A pályázati bizottság, az autonóm tartományok és helyi önkormányzati egységek 
munkahelyei betöltésére szolgáló belső és nyilvános pályázatok lefolytatásáról szóló rendelet 24. 
szakaszával (SZK Hivatalos Közlönye, 95/2016 szám) összhangban, továbbította a választási listát, 
a jegyzőkönyvvel együtt, a községi közigazgatás vezetőjének. 

A törvény 106. szakasza alapján, a községi közigazgatás vezetője a 2021.03.17-i, 016-
61/2021-03 sz. végzéssel Boris Stevovićot választotta azon jelöltek listájáról, akik eleget tettek a 
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munkahely betöltésére előírt mércéknek, és Boris Stevović Kishegyes község községi 
közigazgatása megbízott osztályvezetőhelyettesi tisztsége alól történő felmentését követően, meg 
fogja hozni Stevović Befektetési, településrendezési, építési, lakásügyi és vagyonjogi osztály 
osztályzevetői munkahelyre való besorolásáról szóló végzést. 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló 
törvény 51. szakasza 1. bekezdése 2) pontjának megfelelően, Boris Stevović 2021.03.18-án beadta 
lemondását Kishegyes község Községi közigazgatása osztályvezetőhelyettesi tisztségéről. 

Az előzőekben felsoroltak alapján döntöttünk úgy, mint a jelen végzés rendelkező 
részében. 

JOGORVOSLAT: A jelen végzés ellen nem lehet fellebezni, de közigazgatási per 
indítható, a jelen végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül. 

 
A következőknek kézbesíteni: Marko Lazić, s.k. 

1. Nevezett személy                                                                                      KT elnöke 
2. Személyi irattár 
3. Levéltár 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

____________________ . ____________________ 
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70. 
Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 

62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i 
postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. 
glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 133/2020) i člana 1 
Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog 
zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine MALI IĐOŠ» broj 7/2006), Predsјednik opštine 
MALI IĐOŠ je dana 17.03.2021. godine, donio 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI 
U OPŠTINI MALI IĐOŠ 

 
i raspisuje 

 
O G L A S 

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
DRŽAVNOJ 

SVOJINI U OPŠTINI MALI IĐOŠ 
 

I 

- Predmet javnog nadmetanja - 

1. Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 
državnoj svojini po uslovima drugog kruga u opštini MALI IĐOŠ u sljedećim 
katastarskim opštinama: 

KO Broj jedinice 
javnog 

nadmetanja 

Površina (ha) Početna cijena 
(din/ha) 

Depozit 
(din) 50% 

Period 
zakupa 

Stepen 
zaštite 

Feketić 35 0,7306 21.224,71 7.753,39 1 
 

Mali Iđoš 164 0,1239 23.173,77 1.435,61 15 
 

Mali Iđoš 166 0,0636 23.718,87 754,26 15 
 

Mali Iđoš 178 1,4681 21.458,69 15.751,75 15 
 

Mali Iđoš 179 0,6759 24.294,64 8.210,37 15 
 

Mali Iđoš 182 1,8074 23.056,38 20.836,05 15 
 

Mali Iđoš 183 0,8467 24.974,68 10.573,03 15 
 

Mali Iđoš 184 0,1208 25.226,16 1.523,66 15 
 

Ukupno 
 

5,8370 
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2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i 
spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet 
izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine MALI IĐOŠ, u 
kancelariji br broj 23 svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova , kao i na veb 
prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. 

Kontakt osoba Slavica Nikolić, tel. 024/ 4730-010 lok.127. 
 

3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju. 

4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje 
može se izvršiti: 

KO Dana Od (časova) 

Feketić 23.03.2021 10,00 

Mali Iđoš 23.03.2021 10,00  

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na 
korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz 
oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u 
zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta. 

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog 
zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na 
korišćenje. 

7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup i na korišćenje isključivo za 
poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe. 

8. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini grupisano u jedinice javnih 
nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa nije bilo izdato najmanje 
poslednje tri agroekonomske godine i nije bilo predmet korišćenja. 

9. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup. 

II 

- Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje- 

1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
državnoj svojini ima: 
-fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u 

aktivnom statusu najmanje tri godine. 

2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u 
državnoj svojini za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih * i ** u tabeli tačke 1. 
ovog oglasa ima: 
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-za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima 
fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u 
aktivnom statusu; 

-za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa ima pravno lice i 
preduzetnik koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, 
koje je u svojstvu pretežne delatnosti registrovano ili ima u osnivačkom aktu navedenu energetsku 
delatnost propisanu zakonom kojim se uređuje oblast energetike, a za čije obavljanje se koriste 
obnovljivi izvori od biomase i stočarstva i da u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o 
korišćenju zemljišta dostavi dokaz o pribavljenoj upotrebnoj dozvoli za energetski objekat za čiji 
rad se planira korišćenje obnovljivih izvora od biomase koji glasi na ime lica sa kojim je zaključen 
ugovor o korišćenju, u suprotnom ugovor prestaje da važi, a Registrovanom poljoprivrednom 
gazdinstvu se utvrđuje pasivan status .  

3. Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za 
sprovođenje javnog nadmetanja - ćIr8://dr.irh.ttro1j.do^.g8/1phetVŠ (u daljem tekstu: 
Aplikacija) koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno 
zemljište. 

4. Postupak javnog nadmetanja održava se ako je blagovremeno dostavljena najmanje 
jedna uredna prijava na javni oglas u Aplikaciji za sprovođenje javnog nadmetanja i ako 
se dostavi dokaz o uplati depozita za svako javno nadmetanje pojedinačno. 

5. Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati 
depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli tačke 1. ovog oglasa, za svako 
javno nadmetanje pojedinačno, na račun opštinske uprave MALI IĐOŠ broj: 840-726804-
82, osim ako je za jedinicu javnog nadmetanja utvrđen iznos depozita manji od 1.000 
dinara, ponuđač ne mora da uplati depozit i dostavi dokaz radi učešća na javnom 
nadmetanju za tu jedinicu javnog nadmetanja. 

6. Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog 
nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. Ako 
najpovoljniji ponuđač odustane, najpovoljnijim ponuđačem smatra se lice koje je sledeće 
po redu na rang listi ponuđača. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje 
ponude depozit se ne vraća. 

7. Najpovoljniji ponuđač jeste ponuđač koji ispunjava uslove za zakup i korišćenje 
poljoprivrednog zemljišta iz zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište i ponudi 
najvišu cenu zakupa za jedinicu javnog nadmetanja. 

8. Ako se za jedinicu javnog nadmetanja prijavi više učesnika koji ispunjavaju uslove za 
zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta i koja su ponudila najvišu cenu zakupa u 
istom iznosu, daje se u zakup onom ponuđaču čija je prijava prva pristigla u Aplikaciju. 

9. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i 
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fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja: 
1) su u pasivnom statusu; 
2) nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta u državnoj svojini; 
3) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; 
4) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom 
davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup; 
5) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini; 
6) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup. 

III 

- Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje - 

Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta 
 

1. u državnoj svojini ponuđač dokazuje sljedećom dokumenatacijom: 
- za fizičko lice: 

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine; 

-lična karta ili očitana lična karta za lične karte sa čipom. 
- za pravno lice: 

-potvrda o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za tri godine; 

-izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest mjeseci). 

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj 
svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve jedinica javnih nadmetanja označeni * u 
tabeli tačke 1. ovog oglasa ponuđač dokazuje sljedećom dokumenatacijom: 

-za fizička lica ličnom kartom ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom i potvrdom 
o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ; 

- za pravna lica izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest mjeseci) i potvrdom o 
aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava; 

3. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog 
zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva 
ponuđač za brojeve jedinica javnih nadmetanja označenih ** u tabeli tačke 1. ovog oglasa 
dokazuje sljedećom dokumenatacijom: 

-potvrdom o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava; 
-izvodom iz privrednog registra (ne stariji od šest mjeseci), odnosno osnivačkim aktom kao 

dokaz da je registrovano za energetsku delatnost za čije obavljanje se koriste obnovljivi izvori od 
biomase i stočarstva. 

Ponuđač se prijavljuje i prilaže skeniranu, odnosno fotografisanu dokumentaciju kojom dokazuje 
ispunjenost uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja putem Aplikacije , i to: 
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1. za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu III 
tačka 1. ovog oglasa i dokaz o uplati depozita; 

2. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju 
dokumentaciju navedenu u delu III tačka 2. ovog oglasa; 

3. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz 
obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu III tačka 3. ovog 
oglasa; 

Ponuđač odgovara za tačnost podataka koje unosi u Aplikaciju, kao i za verodostojnost isprava 
koje prilaže, a koje moraju da budu čitljive. 

IV 

- Rok za podnošenje prijave - 

Rok prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je do 14:00 sati, dana 
25.03.2021. godine. 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Jednom podneta prijava sa ponudom ne može se menjati. 

  V 

- Javno nadmetanje - 

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa 
održaće, i to: 

KO Dana Početak u (časova) 

Feketić 02.04.2021 10:00 

Mali Iđoš 02.04.2021 10:00  

Nakon isteka roka za prijavu iz dela IV ovog oglasa, a pre dana određenog za otvaranje 
ponuda iz dela V ovog oglasa, nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje ispunjenost 
uslova za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja svih podnosilaca zahteva na osnovu 
dokumentacije priložene u Aplikaciji. 

Na dan otvaranja ponuda, iz dela V ovog oglasa, iz Aplikacije se prema visini ponude 
automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i 
korišćenje poljoprivrednog zemljišta. 

Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj veb - prezentaciji Uprave za poljoprivredno 
zemljište i sadrži spisak lica koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja 
poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji 
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Predsjednik  

ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta. 

VI 

- Plaćanje zakupnine - 

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 
otvaranja ponuda . 
Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije 
na dan uplate. 

 VII 

- Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja- 

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke 
dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup 
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će 
dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko opštinske uprave opštine 
MALI IĐOŠ. 

Ukoliko je period zakupa duži od jedne godine, zakupnina se plaća najkasnije do 30.septembra za 
svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je 

dostaviti i : 
- garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog 

zemljišta ili 
- ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca 

ili 
- dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja 

plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena 
zakupnina za poslednju godinu zakupa 

Ovu odluku objaviti na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište, u dnevnom 
listu/službenom glasilu jedinice lokalne samouprave/lokalnom listu/ na oglasnoj tabli opštinske 
uprave MALI IĐOŠ i mesnim kancelarijama, i na veb prezentaciji opštine MALI IĐOŠ, s tim što 
će se rok za podnošenje prijave računati od dana objavljivanja na veb prezentaciji Uprave za 
poljoprivredno zemljište. 

REPUBLIKA SRBIJA  
OPŠTINA MALI IĐOŠ  
Predsјednik opštine 

Broj: 464-33-2/2021-05 

Dana: 17.03.2021. godine 

Marko Lazić, s.r. 
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REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA 
OPŠTINA MALI IĐOŠ 
Opštinsko vijeće 
Broj: 06-15-1/2021-01 
Dana: 18.03.2021. godine 
M a l i   I đ o š 

 
Na osnovu člana 53. Zakona o  zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama 

lokalne sakouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 
113/2017 – dr.zakon) i člana člana 64. stav 1. tačka 13. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list 
opštine Mali Iđoš“ broj 7/2019) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana  
18.03.2021. godine donosi sljedeće 
 

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

UPRAVE OPŠTINE MALI IĐOŠ 
 
 

 
I 

 Boris Stevović, diplomirani građevinski inženjer iz Lovćenca razrješava se položaja 
vršioca dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš sa 18.03.2021. godine. 
 

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

O b r a z l o ž e nj e 
Članom 53. Zakona o  zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 

samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – 
dr.zakon) propisano je da  prestanak rada na položaju utvrđuje se rješenjem koje donosi organ 
nadležan za postavljenje službenika, u roku od osam dana od dana nastupanja razloga zbog kojih je 
rad na položaju prestao. 

Na osnovu člana 56. stav 2.  Zakona o  zaposlenima u autonomnim pokrajinama i 
jedinicama lokalne samouprave Boris Stevović, diplomirani građevinsku inženjer iz Lovćenca 
postavljen je na položaj vršioca dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš 
najduže na 3 meseca počev od 08.03.2021. godine. 

Načelnik opštinske uprave opštine Mali Iđoš je shodno članu 83. Zakona o zaposlenima u 
autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave donio rješenje o popunjavanja 
izvršilačkog radnog mjesta Rukovodilac Odjeljenja za investicije, urbanizam, građevinarstvo, 
stambene odnose i imovinsko-pravne poslove razvrstanog u zvanje – samostalni savetnik,  
internim konkursom broj: 016-57/2021-03 od 04.03.2021. godine. 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta broj: 111-1/2021-03 od 
08.03.2021. godine objavljen je  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Iđoš  dana 
08.03.2021. godine. Na interni konkurs  je  Boris Stevović  blagovremeno podnio prijavu. 
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 Konkursna komisija je u izbornom postupku utvrdila da Boris Stevović, kao jedini kandidat 
ispunjava stručne osposobljenosti, znanja i veštine koji su potrebni za popunjavanje izvršilačkog 
radnog mesta Rukovodilac Odeljenja za investicije, urbanizam, građevinarstvo, stambene odnose i 
imovinsko-pravne poslove.  

Konkursna komisija je saglasno članu 24. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa 
za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 
(„Službeni glasnik RS“, broj 95/2016) dostavila listu za izbor sa zapisnikom  Načelniku opštinske 
uprave. 

Na osnovu člana 106. Zakona o  zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama 
lokalne sakouprave Načelnik opštinske uprave je  Rješenjem broj: 016-61/2021-03 od 17.03.2021. 
godine sa Liste kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor na radno mjesto Rukovodilac 
Odjeljenja za investicije, urbanizam, građevinarstvo, stambene odnose i imovinsko-pravne poslove 
izabrao jedinog kandidata Borisan Stevovića i nakon razrješenja Borisa Stevovića sa položaja 
vršioc dužnosti Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš doneće Rješenje o 
premještaju Borisa Stevovića na radno mjesto Rukovodilac Odjeljenja za investicije, urbanizam, 
građevinarstvo, stambene odnose i imovinsko-pravne poslove. 

Shodno članu 51. stav 1. tačka 2) Zakona o  zaposlenima u autonomnim pokrajinama i 
jedinicama lokalne samouprave Boris Stevović je podneo ostavku na položaj vršioca dužnosti 
Zamjenika načelnika opštinske uprave opštine Mali Iđoš sa 18.03.2021. godine.  

Na osnovu napred navedenih, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. 
 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već 
se može tužbom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.  
 
Dostaviti:                                                                            Predsјednik opštinskog vijeća  

1. Imenovanom                                                                            Marko Lazić, s.r. 
2. Personalnom dosijeu 
3. Arhivi 

 
___________________ . ____________________ 
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