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224.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 28.10.2019. године доноси:
Закључак
Члан 1.
Усваја се захтев Олге Леденичанин од дана 04.10.2019. године и задужује се
Општинска управа општине Мали Иђош за даље поступање по захтеву.
Члан 2.
Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-51-1/2019-01
Дана: 28.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
225.

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) ичлана 19. и 21. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Општинско веће општине Мали Иђош дана
30.10.2019. године доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о
расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019.
години
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове стручне комисије за оцену пројеката и израду предлога о
расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години,
број: 06-48-2/2019-01од 03.10.2019. године, (у даљем тексту: Комисија):
1. Мирјана Ступар, новинар РТВ Инђија, на предлог Асоцијације електронских медија
Војводине из Новог Сада,
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2. Биљана Селаковић, директор градске М ТВ и регионалног радија Срем, на предлог
Удружења електронских медија „ComNet“ из Београда,
3. Марко Иванић, уредник веб одељења дневног листа Дневник.
II
Задатак Комисије је да изврши оцену свих пројеката поднетих на Конкурсуза
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања
на територији општине Мали Иђош у 2019. години, број: 06-48-2/2019-01од 03.10.2019.
године, и да изради предлог о расподели средстава са образложењем и исти достави
Општинском већу.
III
Чланови Комисије су дужни да на првој седници изаберу председника Комисије, који
координира радом Комисије и води седнице Комисије.
IV
Председникуи члановима комисије припада накнада за рад у Комисији и накнада за
путне трошкове у складу са општим актима општине Мали Иђош.
V
Ово решење се објављује на званичном сајту општине Мали Иђош www.maliidjos.rs. и
доставља члановима Комисије.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-53-1/2019-01
Дана: 30.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
226.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 30.10.2019. године доноси:
Закључак
Члан 1.
Усваја се захтев Жужане Валка од дана 23.10.2019. године и задужује се Општинска
управа општине Мали Иђош за даље поступање по захтеву.
Члан 2.
Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“.
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Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-53-2/2019-01
Дана: 30.10.2019. године
Мали Иђош

Број 26.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
227.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа Општине Мали Иђош (,,Службени
лист Општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 30.10.2019. године доноси:
Закључак
Члан 1.
Усваја се захтев Римокатоличке Жупе „Света Ана“ Мали Иђош од дана 20.06.2019.
године и даје се сагласност на повраћај дела некретнина уписаних у лист непокрентости бр.
4956 К.О. Мали Иђош парц. бр. 2759 од 14 ара и 52 м2, које се налазе у Малом Иђошу, ул.
Главна бр. 26 у натуралном облику подносиоцу захтева Римокатоличкој Жупи „Света Ана“
Мали Иђош, који се поступак води код Агенције за реституцију, Јединица за конфесионалну
реституцију под бр.: 46-00-223/2019.
Члан 2.
Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-53-3/2019-01
Дана: 30.10.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
228.
На основу члана 27. Закона о јавној својини(„Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014,
104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017), члана 19. 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), Закључка Општинског већа општине Мали Иђош бр: 06-51-1/2019-01 од
28.10.2019. г, Општинско веће дана 6.11.2019. г. доноси
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ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали
Иђош прикупљањем писмених понуда
и расписује
ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем
писмених понуда
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Мали Иђош:
- катастарске парцеле број 1287 и 1288, уписане у лист непокретности број 2445 к.о.
Ловћенац, улица Сутјеска, њива 1. класе у површини од 282 м2 на парцели број 1288,
земљиште уз зграду и други објекат површине 109 м2 на парцели број 1287, земљиште
под зградом и другим објектом у површини од 105 м2 на парцели број 1287 и породична
стамбена зграда у површини од 105 м2 на парцели број 1287.
Почетна цена по којој се непокретност отуђује износи 1.000,00 евра односно 117.630,00
динара с тим што се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Почетна цена утврђена је на основу процене ПРОЦЕНА ПЛУС доо за судско вештачење и
инжењеринг, Суботица, од 21.10.2019. г, израђена од стране лиценцираног проценитеља
вредности непокретности из Суботице дипл.инг. Др Миомира Паовице.
Непокретност се отуђује у виђеном стању, баз права купца на накнадну рекламацију.
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем прикупљања писмених понуда.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су поднела благовремене и потпуне
пријаве.
Пријава мора бити читко попуњена.
За учешће у поступку отуђења се утврђује депозит у износу од 20 % од почетне цене
вредности непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Понуда мора да садржи:
1. За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања
2. За правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног
лица и печат
3. Понуђени износ мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из
јавног огласа.(већи од 1.000,00 евра).
Уз понуду се доставља:
1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини од 20% од почетне цене који се уплаћује на
жиро рачун 840-1092804-25, Општина Мали Иђош, депозитни рачун за непокретности
2. Уредно овлашћење за заступање
3. Фотокопија личне карте за физичка лица
Све потребне информације као и увид у документацију у вези са горе наведеним
непокретностима, могу се добити у општинској управи Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош,
канцеларија бр.21, контакт телефон 024/730-010, локал 120.
Пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, са потребном документацијом
назначеном у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Мали
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Иђош, Главна бр. 32, са назнаком: “Комисији за спровођење поступка прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош“, непосредно преко писарнице
или поштом, и видном напоменом “НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење пријаве са документацијом је 30 дана од дана оглашавања с тим што ће се
рок за подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Мали Иђош“, односно до 9.12.2019. г. до 12:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у општинску управу Мали Иђош до
наведеног рока.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног
надметања.
ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Отварање приспелих понуда на Оглас обавиће се дана 10.12.2019. г. у 12:00 часова у Малој
сали зграде општинске управе општине Мали Иђош, сала број 3, уз присуствовање
пријављених на Оглас.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна
уредна и благовремена понуда.
Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 30 дана од дана доношења
Одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити
плаћена у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну
цену.
Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не плати купопродајну
цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од понуде и губи право на повраћај
депозита.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на
повраћај депозита у року од 5 (пет) радних дана од дана отварања писмених понуда.
Овај Оглас објавити у дневном листу „Дневник”, на огласној табли Општинске управе
општине Мали Иђош, на интернет страни Општине Мали Иђош и у Службеном листу
општине Мали Иђош, с тим што ће се рок за подношење понуда рачунати од наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-54-1/2019-01
Дана: 06.11.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
229.
На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и
105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017), члана 19. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
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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), Закључка Општинског већа општине Мали Иђош бр: 06-40-4/2019-01 од 3.9.2019. г,
Општинско веће дана 6.11.2019. г. доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали
Иђош прикупљањем писмених понуда
и расписује
ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем
писмених понуда
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења је непокретност у јавној својини општине Мали Иђош:
- катастарска парцела број 687, уписана у лист непокретности број 2445 к.о. Ловћенац,
улица Саве Ковачевића, земљиште уз зграду и други објекат у површини од 500 м2,
њива 1. класе у површини од 4 м2, земљиште под зградом и другим објектом 75 м2 и
породична стамбена зграда у површини од 75 м2.
Почетна цена по којој се непокретност отуђује износи 1.500,00 евра односно 176.445,00
динара с тим што се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Почетна цена утврђена је на основу процене ПРОЦЕНА ПЛУС доо за судско вештачење и
инжењеринг, Суботица, од 21.10.2019. г, израђена од стране лиценцираног проценитеља
вредности непокретности из Суботице дипл.инг. Др Миомира Паовице.
Непокретност се отуђује у виђеном стању, баз права купца на накнадну рекламацију.
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем прикупљања писмених понуда.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су поднела благовремене и потпуне
пријаве.
Пријава мора бити читко попуњена.
За учешће у поступку отуђења се утврђује депозит у износу од 20 % од почетне цене
вредности непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем
званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Понуда мора да садржи:
1. За физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања
2. За правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис
овлашћеног лица и печат
3. Понуђени износ мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног
износа из јавног огласа (већи од 1.500,00 евра).
Уз понуду се доставља:
1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини од 20% од почетне цене који се уплаћује
на жиро рачун 840-1092804-25, Општина Мали Иђош, депозитни рачун за
непокретности
2. Уредно овлашћење за заступање
3. Фотокопија личне карте за физичка лица
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Све потребне информације као и увид у документацију у вези са горе наведеним
непокретностима, могу се добити у општинској управи Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош,
канцеларија бр.21, контакт телефон 024/730-010, локал 120.
Пријава за учешће у поступку прикупљања писмених понуда, са потребном документацијом
назначеном у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Мали
Иђош, Главна бр. 32, са назнаком: “Комисији за спровођење поступка прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош“, непосредно преко писарнице
или поштом, и видном напоменом “НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење пријаве са документацијом је 30 дана од дана оглашавања с тим што ће се
рок за подношење понуда рачунати од наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Мали Иђош“, односно до 9.12.2019. г. до 12:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у општинску управу Мали Иђош до
наведеног рока.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног
надметања.
ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Отварање приспелих понуда на Оглас обавиће се дана 10.12.2019. г. у 12:00 часова у Малој
сали зграде општинске управе општине Мали Иђош, сала број 3, уз присуствовање
пријављених на Оглас.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна
уредна и благовремена понуда.
Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Мали Иђош.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 30 дана од дана доношења
Одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити
плаћена у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну
цену.
Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не плати купопродајну
цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од понуде и губи право на повраћај
депозита.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на
повраћај депозита у року од 5 (пет) радних дана од дана отварања писмених понуда.
Овај Оглас објавити у дневном листу „Дневник”, на огласној табли Општинске управе
општине Мали Иђош, на интернет страни Општине Мали Иђош и у Службеном листу
општине Мали Иђош, с тим што ће се рок за подношење понуда рачунати од наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-54-2/2019-01
Дана: 6.11.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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230.
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 06.11.2019. године доноси
Одлуку о усвајању измене Плана јавних набавки за 2019.-у годину
Члан 1.
Усваја се осма измена Плана јавних набавки за 2019. годину, заведена под бројем 404-19/2019-01.
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.
Члан 2.
Прoмене у Плану јавних набавки за 2019-у годину вршене су на основу и у складу са
Oдлуком о усвајању ребаланса буџета број 06-45-1/2019-02 од 27.09.2019.год
Члан 3.
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-54-3/2019-01
Дана: 06.11.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
231.

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“
бр. 87/18) и члана 64. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош“
бр. 7/2019) Општинско веће Општине Мали Иђош дана 06.11.2019.г. донело је

ОДЛУКУ
о одређивању лица за заштиту података о личности
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Члан 1.
Одређује се дипл. правник Стефан Вулевић из Ловћенца, ул. Саве Ковачевића бр.18,
тел. 064 91 00 815, имеил: stevulevic@gmail.com, за лице за заштиту података о личности.
Члан 2.
Именовани из става 1. ове Одлуке има најмање обавезу да:
Информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше
радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
прати примену одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних
прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укчујући
и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у
радњама обраде, као и контроле; даје мишљење, када се то затражи о процени утицаја обраде
на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са 54. Закона о
заштити података о личности сарађује са Повереником, представља контакт тачку за
сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду,
укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона о заштити
података о личности.
Члан 3.
У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности, дужно је да
посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу,
обим, околности и сврхе обраде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу
општине Мали Иђош.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-54-4/2019-01
Дана: 06.11.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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224.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. október 28-án meghozza a
következő:
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk Olga Ledeničanin 2019.10.04-i kérelmét, és kérelem szerinti további eljárással
megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatását.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-51-1/2019-01
Kelt: 2019.10.28-án
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

225.
A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 24. szakasza (SZK Hivatalos
Közlönye, 83/2014, 58/2015 és 12/2016 szám – hiteles értelmezés), és a köztájékoztatás területén
fennálló közérdek megvalósítására irányuló projektumok társtámogatásáról szóló szabályzat 19. és
21. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2016 és 8/2017szám) alapján, Kishegyes község
Községi tanácsa 2019. október 30-án meghozza a következő
VÉGZÉST
a projektek osztályozására és az eszközelosztásról szóló javaslatok kidolgozására
szolgáló szakbizottság tagjainak kinevezéséről, a köztájékoztatás területéről való
médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2019. évi társtámogatására irányuló pályázat
szerint Kishegyes község területén
I.
KINEVEZZÜK a projektek osztályozására és az eszközelosztásról szóló javaslatok kidolgozására
szolgáló szakbizottság tagjait, a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó
projektumok 2019. évi társtámogatására irányuló, 2019.10.03-i, 06-48-2/2019-01 sz. pályázat
szerint Kishegyes község területén (a továbbiakban: bizottság):
1. Mirjana Stupar, RTV Inđija újságírója, az újvidéki Vajdasági elektronikus médiumok
társulásának javaslatára,
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2. Biljana Selaković, a városi M TV és a Srem regionális rádió igazgatója, a belgrádi Comnet
elektronikus mádiumok egyesületének javaslatára,
3. Marko Ivanić, a Dnevnik napilap webrészlegének szerkesztője.
II.
A bizottság feladata a köztájékoztatás területéről való médiatartalmak gyártását célzó
projektumok 2019. évi társtámogatására irányuló, 2019.10.03-i, 06-48-2/2019-01 sz. pályázatra
beérkezett projektek osztályozása az eszközelosztásról szóló javaslatok kidolgozása, és annak
községi tanács részére történő továbbítása.
III.
A bizottság tagjai kötelesek az első ülésen megválasztani a bizottság elnökét, aki irányítja a
bizottság munkáját és vezeti a bizottsági üléseket.
IV.
A bizottság elnöke és tagjai munkájukért térítményben részesülnek, valamint
útiköltségében, Kishegyes község általános okirataival összhangban.
V.
A jelen végzés megjelenik Kishegyes község honlapján www.maliidjos.rs, és továbbítani kell a
bizottság tagjainak.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-53-1/2019-01
Kelt: 2019.10.30-án
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

226.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. október 30-án meghozza a
következő:
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk Valka Zsuzsanna 2019.10.23-i kérelmét, és a kérelem szerinti további eljárással
megbízzuk Kishegyes község Községi közigazgatását.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
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Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-53-2/2019-01
Kelt: 2019.10.30-án
Kishegyes
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Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

227.
Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 16/2008 sz.) alapján, a községi tanács 2019. október 30-án meghozza a
következő:
ZÁRADÉKOT
1. szakasz
Elfogadjuk a kishegyesi Szent Anna Római Katolikus Plébánia 2019.06.20-i kérelmét, és
jóváhagyjuk a 4956 sz. Kishegyes kk. Ingatlanlapban bejegyzett ingatlanrészek
visszaszármaztatását, parc. sz. 2759, 14 ár 52 m2, Kishegyes, Fő u. 26., természetes állapotban, a
kérelmező, a kishegyesi Szent Anna Római Katolikus Plébánia részére. Az eljárást a Vagyonvisszaszármaztatási Ügynökség vallási közösségek vagyon-visszaszármaztatásával foglalkozó
osztálya vezeti, 46-00-223/2019 szám alatt.
2. szakasz
A jelen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-53-3/2019-01
Kelt: 2019.10.30-án
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

228.
A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/11, 88/13 és 105/2014,
104/2016-egyéb törvény és 108/2016, 113/2017 szám), az ingatlan közvetlen alku útján történő
beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának, illetve egyéb
tulajdonjog beszerzésének és kihasználásának, valamint a nyilvános árverés és írásbeli ajánlatok
begyűjtése eljárásainak feltételeiről szóló rendelet 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018
sz.), Kishegyes község Községi tanácsa 2019.10.28-i, 06-51-1/2019-01 sz. záradéka alapján,
Kishegyes község Községi tanácsa 2019. november 6-án meghozza a következő
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HATÁROZATOT
INGATLAN KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ
ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNULÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL, ÍRÁSOS
AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉVEL
és kiírja a
A HIRDETÉST
INGATLAN KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ
ELIDEGENÍTÉSÉRE ÍRÁSOS AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉVEL

ELIDEGENÍTÉS TÁRGYA
Az elidegenítés tárgya a következő, Kishegyes község közulajdonában álló ingatlanok:
-kataszteri parcellák száma: 1287 és 1288, ingatlanlap sz. 2445 Szeghegy k.k., Sutjeska utca, 1.
osztályú szántóföld, területe 282 m2, az 1288 sz. parcellán, épület és egyéb objektum melletti
földterület, területe 109 m2, az 1287 sz. parcellán, épület és egyéb objektum alatt lévő földterület,
területe 105 m2, az 1287 sz. parcellán és családi lakóépület, területe 105 m2, az 1287 sz. parcellán.
Az ingatlan elidegenítésének kezdőára 1.000,00 euró, illetve 117.630,00 dinár, azzal, hogy az
eladási ár kifizetése dinár ellenértékében történik, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos középárfolyama
szerint a befizetés napján.
A kezdőár a szabadkai Procena Plus doo 2019.10-21-i felmérése alapján lett meghatározva,
amelyet dr. Miomir Paovica okleveles mérnök dolgozott ki.
Az ingatlan a látott állapotban kerül elidegenítésre, a vevő későbbi reklamációs joga nélkül.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Az ingatlan köztulajdonból való elidegenítése írásos ajánlatgyűjtés útján történik.
Részvételi joggal rendelkezik minden jogi és természetes személy, aki időben és szabályos
jelentkezést nyújt be.
A jelentkezést olvashatóan kell kitölteni.
Az elidegenítési eljárásban való részvételhez letét szükséges, amely a köztulajdonban lévő ingatlan
kezdőárának 20%-a, dinár ellenértékben, a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint, a
befizetés napján.
Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Természetes személyek esetén: vezeték- és utónév, SZSZ, lakcím
2. Jogi személyek esetén: üzleti név, törzsszám és AAJ, székhely, felhatalmazott személy
aláírása és pecsét
3. A felkínált árat euróban kell kifejezni, és magasabbnak kell lennie a nyilvános hirdetésben
megadott kezdőárnál (több mint 1.000,00 euró).
Az ajánlat mellé a következőket kell csatolni:
1. A kezdőár 20%-ának befizetéséről szóló bizonyíték, amelyet a 840-1092804-25
zsírószámlára kell befizetni, Kishegyes község, ingatlanok letétszámlája
2. Szabályos képviseleti felhatalmazás
Személyi igazolvány fénymásolata, természetes személyek esetén
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Minden szükséges információ, valamint a fent említett ingatlannal kapcsolatos dokumentációba
való betekintés, Kishegyes község Községi közigazgatásánál érhető el, Fő u. 32., Kishegyes, 21.
sz. iroda, telefon: 024/730-010, 120-as mellék.
Az írásos ajánlatok begyűjtési eljárásban való részvételi jelentkezést, a jelen hirdetésben megjelölt
dokumentációval együtt, lezárt borítékban kell elküldeni a következő címre: Kishegyes község, Fő
u. 32., a következő megjelöléssel: Kishegyes község köztulajdonában lévő ingatlanok beszerzési és
eligedenítési eljárását lefolytató bizottság részére, vagy közvetlenül is átadható az iktatóban.
Láthatóan fel kell tüntetni a NEM FELNYITNI megjelölést.
A jelentkezési határidő a kiírástól számított 30 nap, azzal, hogy a határidő a hirdetés Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének másnapjától kezdődik, illetve 2019.12.9. 12.00
óra.
Határidőn belül érkezettnek tekintjük azokat a jelentkezéseket, amelyek a megadott határidőn belül
beérkeznek Kishegyes község Községi közigazgatásába.
A határidőn kívül érkezett vagy szabálytalan jelentkezést benyújtók nem vehetnek részt a
nyilvános árverés eljárásában.
NYILVÁNOS ÁRVERÉSI ELJÁRÁS ÉS A LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATTEVŐ
KIVÁLASZTÁSA
A beérkezett ajánlatok felnyitására 2019.12.10-én 12.00 órakor kerül sor a községháza kis
tanácstermében, 3. sz. terem, a hirdetésre való jelentkezők részvételével.
Az ajánlatok begyűjtési eljárása sikeres, ha legalább egy szabályos és határidőn belül beadott
ajánlat érkezett.
Az írásos ajánlatok begyűjtési eljárását a Kishegyes község köztulajdonában lévő ingatlanok
beszerzési és eligedenítési eljárását lefolytató bizottság végzi.
A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma a legmagasabb ajánlott ár.
A legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kötnek, az ingatlan legkedvezőbb ajánlattevőnek való
elidegenítéséről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül, az adásvételi árat pedig a
szerződés megkötésétől számított 15 napon belül be kell fizetni.
A legkedvezőbb ajánlattevő részére a befizetett letét beleszámítódik a teljes adávételi árba.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köti meg a szerződést, vagy nem fizeti be az
adávételi árat a megadott határidőn belül, úgy tekintődik, miszerint elállt az ajánlattól, és a letétet
nem kapja vissza.
Az adásvételi ár kifizetése dinár ellenértékben történik, a Szerb Nemzeti Bank befizetés napján
érvényes középárfolyama szerint.
Azok a jelentkezők, akik nem lettek a legkedvezőbb ajánlattevők, az írásos ajánlatok felnyitásától
számított 5 (öt) munkanapon belül visszakapják a letétet.
A jelen hirdetést meg kell jelentetni a Dnevnik napilapban, Kishegyes község Községi
közigazgatása hirdetőtábláján, Kishegyes község honlapján és Kishegyes Község Hivatalos
Lapjában, azzal, hogy az ajánlatok benyújtásának határideje Kishegyes Község Hivatalos Lapjában
való megjelenése másnapjától számítódik.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-54-1/2019-01
Kelt: 2019.11.06-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________
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229.
A köztulajdonról szóló törvény 27. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/11, 88/13 és 105/2014,
104/2016-egyéb törvény és 108/2016, 113/2017 szám), az ingatlan közvetlen alku útján történő
beszerzésének és eltulajdonításának, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásának, illetve egyéb
tulajdonjog beszerzésének és kihasználásának, valamint a nyilvános árverés és írásbeli ajánlatok
begyűjtése eljárásainak feltételeiről szóló rendelet 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018
sz.), Kishegyes község Községi tanácsa 2019.9.3-i, 06-40-4/2019-01 sz. záradéka alapján,
Kishegyes község Községi tanácsa 2019. november 6-án meghozza a következő
HATÁROZATOT
INGATLAN KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ
ELIDEGENÍTÉSÉRE IRÁNULÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL, ÍRÁSOS
AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉVEL
és kiírja a
A HIRDETÉST
INGATLAN KISHEGYES KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBÓL VALÓ
ELIDEGENÍTÉSÉRE ÍRÁSOS AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSÉVEL

ELIDEGENÍTÉS TÁRGYA
Az elidegenítés tárgya a következő, Kishegyes község közulajdonában álló ingatlanok:
-kataszteri parcella száma: 687, ingatlanlap sz. 2445 Szeghegy k.k., Save Kovačevića, épület és
egyéb objektum melletti földterület, területe 500 m2, 1. osztályú szántóföld, területe 4 m2, az
épület és egyéb objektum alatt lévő földterület, területe 75 m2 és családi lakóépület, területe 75
m2.
Az ingatlan elidegenítésének kezdőára 1.500,00 euró, illetve 176.445,00 dinár, azzal, hogy az
eladási ár kifizetése dinár ellenértékében történik, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos középárfolyama
szerint a befizetés napján.
A kezdőár a szabadkai Procena Plus doo 2019.10-21-i felmérése alapján lett meghatározva,
amelyet dr. Miomir Paovica okleveles mérnök dolgozott ki.
Az ingatlan a látott állapotban kerül elidegenítésre, a vevő későbbi reklamációs joga nélkül.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Az ingatlan köztulajdonból való elidegenítése írásos ajánlatgyűjtés útján történik.
Részvételi joggal rendelkezik minden jogi és természetes személy, aki időben és szabályos
jelentkezést nyújt be.
A jelentkezést olvashatóan kell kitölteni.
Az elidegenítési eljárásban való részvételhez letét szükséges, amely a köztulajdonban lévő ingatlan
kezdőárának 20%-a, dinár ellenértékben, a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint, a
befizetés napján.
Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:
1. Természetes személyek esetén: vezeték- és utónév, SZSZ, lakcím
2. Jogi személyek esetén: üzleti név, törzsszám és AAJ, székhely,
felhatalmazott személy aláírása és pecsét
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3. A felkínált árat euróban kell kifejezni, és magasabbnak kell lennie a
nyilvános hirdetésben megadott kezdőárnál (több mint 1.500,00 euró).
Az ajánlat mellé a következőket kell csatolni:
1. A kezdőár 20%-ának befizetéséről szóló bizonyíték, amelyet a 8401092804-25 zsírószámlára kell befizetni, Kishegyes község,
ingatlanok letétszámlája
2. Szabályos képviseleti felhatalmazás
3. Személyi igazolvány fénymásolata, természetes személyek esetén
Minden szükséges információ, valamint a fent említett ingatlannal kapcsolatos dokumentációba
való betekintés, Kishegyes község Községi közigazgatásánál érhető el, Fő u. 32., Kishegyes, 21.
sz. iroda, telefon: 024/730-010, 120-as mellék.
Az írásos ajánlatok begyűjtési eljárásban való részvételi jelentkezést, a jelen hirdetésben megjelölt
dokumentációval együtt, lezárt borítékban kell elküldeni a következő címre: Kishegyes község, Fő
u. 32., a következő megjelöléssel: Kishegyes község köztulajdonában lévő ingatlanok beszerzési és
eligedenítési eljárását lefolytató bizottság részére, vagy közvetlenül is átadható az iktatóban.
Láthatóan fel kell tüntetni a NEM FELNYITNI megjelölést.
A jelentkezési határidő a kiírástól számított 30 nap, azzal, hogy a határidő a hirdetés Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének másnapjától kezdődik, illetve 2019.12.9. 12.00
óra.
Határidőn belül érkezettnek tekintjük azokat a jelentkezéseket, amelyek a megadott határidőn belül
beérkeznek Kishegyes község Községi közigazgatásába.
A határidőn kívül érkezett vagy szabálytalan jelentkezést benyújtók nem vehetnek részt a
nyilvános árverés eljárásában.
NYILVÁNOS ÁRVERÉSI ELJÁRÁS ÉS A LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATTEVŐ
KIVÁLASZTÁSA
A beérkezett ajánlatok felnyitására 2019.12.10-én 12.00 órakor kerül sor a községháza kis
tanácstermében, 3. sz. terem, a hirdetésre való jelentkezők részvételével.
Az ajánlatok begyűjtési eljárása sikeres, ha legalább egy szabályos és határidőn belül beadott
ajánlat érkezett.
Az írásos ajánlatok begyűjtési eljárását a Kishegyes község köztulajdonában lévő ingatlanok
beszerzési és eligedenítési eljárását lefolytató bizottság végzi.
A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma a legmagasabb ajánlott ár.
A legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kötnek, az ingatlan legkedvezőbb ajánlattevőnek való
elidegenítéséről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül, az adásvételi árat pedig a
szerződés megkötésétől számított 15 napon belül be kell fizetni.
A legkedvezőbb ajánlattevő részére a befizetett letét beleszámítódik a teljes adávételi árba.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köti meg a szerződést, vagy nem fizeti be az
adávételi árat a megadott határidőn belül, úgy tekintődik, miszerint elállt az ajánlattól, és a letétet
nem kapja vissza.
Az adásvételi ár kifizetése dinár ellenértékben történik, a Szerb Nemzeti Bank befizetés napján
érvényes középárfolyama szerint.
Azok a jelentkezők, akik nem lettek a legkedvezőbb ajánlattevők, az írásos ajánlatok felnyitásától
számított 5 (öt) munkanapon belül visszakapják a letétet.
A jelen hirdetést meg kell jelentetni a Dnevnik napilapban, Kishegyes község Községi
közigazgatása hirdetőtábláján, Kishegyes község honlapján és Kishegyes Község Hivatalos
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Lapjában, azzal, hogy az ajánlatok benyújtásának határideje Kishegyes Község Hivatalos Lapjában
való megjelenése másnapjától számítódik.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-54-2/2019-01
Kelt: 2019.11.06-án
Kishegyes

Marko Lazić, s. k.
KT elnöke

____________________ . ____________________

230.
A közbeszerzésről szóló törvény 51. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012,
14/2015 és 68/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2019. november 6-án
megtartott ülésén meghozza a
Határozatot
a 2019. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról
1. szakasz
Elfogadjuk a 2019. évi közbeszerzési terv, 404-1-9/2019-01 sz., nyolcadik módosítását.
A 404-1-1/2019-01 sz., 2019. évi közbeszerzési terv 2019. február 13-án került elfogadásra a 2019.
évi közbeszerzési terv elfogadásáról szóló határozattal.
Az első, 404-1-2/2019-01 sz. módosítás 2019. április 10-én került elfogadásra.;
A második, 404-1-3/2019-01 sz. módosítás 2019. május 17-én került elfogadásra.;
A harmadik, 404-1-4/2019-01 sz. módosítás 2019. június 19-én került elfogadásra.;
A negyedik, 404-1-5/2019-01 sz. módosítás 2019. június 28-án került elfogadásra.;
Az ötödik, 404-1-6/2019-01 sz. módosítás 2019. július 10-én került elfogadásra.;
A hatodik, 404-1-7/2019-01 sz. módosítás 2019. július 30-án került elfogadásra.;
A hetedik, 404-1-8/2019-01 sz. módosítás 2019. október 3-án került elfogadásra.
2. szakasz
A 2019. évi közbeszerzési terv módosítása a 2019.09.27-i, 06-45-1/2019-02 sz., pótköltségvetés
elfogadásáról szóló határozat alapján és azzal összhangban történt.
3. szakasz
A jelen határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-54-3/2019-01
Kelt: 2019.11.06-án
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________
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231.
A személyes adatok védelméről szóló törvény 56. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye,
87/18 sz.) és Kishegyes község Statútumának 64. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
7/2019 sz.) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa 2019. november 6-án meghozta a
következő
HATÁROZATOT
a személyes adatok védelmével megbízott személy meghatározásáról
1. szakasz
A személyes adatok védelmével megbízott személy Stefan Vulević okleveles jogász
Szeghegyről, Save Kovačevića 18., tel.: 064 91 00 815, e-mail: stevulevic@gmail.com.
2. szakasz
A jelen határozat 1. szakaszában megnevezett személy köteles:
Tájékoztatni és véleményt adni a személyes adatokat kezelő és feldolgozó személyeknek, valamint
tájékoztatni a feldolgozást végző alkalmazottakat a személyes adatok védelmével kapcsolatos
törvényes kötelességeikről; követni a személyes adatok védelméről szóló törvény, egyéb törvény
és a kezelő vagy feldolgozó személyes adatok védelmére vonatkozó belső előírások-beleértve a
felelősség elosztására, tudatosság növelésére és a feldolgozásban részt vevő alkalmazottak
képzéseire, valamint az ellenőrzésre vonatkozó kérdéseket is- rendeleteinek alkalmazását;
véleményezni, amennyiben azt kérik, a feldolgozás személyes adatok védelmére vonatkozó
kihatásábak felmérésével kapcsolatban, és követni azon felmérés szerint történő eljárást, a
személyes adatok védelméről szóló törvény 54. szakaszával összhangban együttműködni a
megbízottal, kapcsolati pontot képviselni a megbízottal való együttműködéshez, és tanácskozni
vele a feldolgozásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban, beleértve az értesítést és a személyes
adatok védelméről szóló törvény 55. szakaszában említett vélemény beszerzését is.
3. szakasz
Kötelességei végrehajtása során a személyes adatok védelmével megbízott személy köteles külön
figyelni azon kockázatokra, amelyek a feldolgozásra vonatkoznak, figyelembe véve a feldolgozás
természetét, terjedelmét, körülményeit és céljáit.
4. szakasz
A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és meg kell jelentetni Kishegyes
Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Községi tanács
Szám: 06-54-4/2019-01
Kelt: 2019.11.06-án
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Községi tanács elnöke

____________________ . ____________________
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224.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list
Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 28.10.2019. godine donosi:
Zaključak
Član 1.
Usvaja se zahtjev Olge Ledeničanin od dana 04.10.2019. godine i zadužuje se Opštinska
uprava opštine Mali Iđoš za dalje postupanje po zahtjevu.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-51-1/2019-01
Dana: 28.10.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
225.

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“,
broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje) ičlana 19. i 21. Pravilnika o
sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni
glasnik RS“, br. 16/2016 i 8/2017), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 30.10.2019. godine
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova stručne komisije za ocjenu projekata i izradu prijedloga o raspodjeli
sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti
javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini
I
IMENUJU SE za članove stručne komisije za ocjenu projekata i izradu prijedloga o raspodjeli
sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog
informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2019. godini, broj: 06-48-2/2019-01od 03.10.2019.
godine, (u daljem tekstu: Komisija):
1. Mirjana Stupar, novinar RTV Inđija, na prijedlog Asocijacije elektronskih medija
Vojvodine iz Novog Sada,

Broj 26.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2019.

Strana 37.

2. Biljana Selaković, direktor gradske M TV i regionalnog radija Srem, na prijedlog
Udruženja elektronskih medija „ComNet“ iz Beograda,
3. Marko Ivanić, urednik veb odjeljenja dnevnog lista Dnevnik.
II
Zadatak Komisije je da izvrši ocjenu svih projekata podnetih na Konkursuza sufinansiranje
projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali
Iđoš u 2019. godini, broj: 06-48-2/2019-01od 03.10.2019. godine, i da izradi prijedlog o raspodjeli
sredstava sa obrazloženjem i isti dostavi Opštinskom vijeću.
III
Članovi Komisije su dužni da na prvoj sjednici izaberu predsjednika Komisije, koji
koordinira radom Komisije i vodi sjednice Komisije.
IV
Predsjedniku i članovima komisije pripada naknada za rad u Komisiji i naknada za putne
troškove u skladu sa opštim aktima opštine Mali Iđoš.
V
Ovo rješenje se objavljuje na zvaničnom sajtu opštine Mali Iđoš www.maliidjos.rs. i
dostavlja članovima Komisije.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-53-1/2019-01
Dana: 30.10.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
226.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni
list Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 30.10.2019. godine donosi:
Zaključak
Član 1.
Usvaja se zahtjev Žužane Valka od dana 23.10.2019. godine i zadužuje se Opštinska
uprava opštine Mali Iđoš za dalje postupanje po zahtjevu.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-53-2/2019-01

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.
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Dana: 30.10.2019. godine
Mali Iđoš
____________________ . ____________________
227.
Na osnovu člana 48. Poslovnika Opštinskog vijeća Opštine Mali Iđoš (,,Službeni list
Opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko vijeće dana 30.10.2019. godine donosi:
Zaključak
Član 1.
Usvaja se zahtjev Rimokatoličke Župe „Sveta Ana“ Mali Iđoš od dana 20.06.2019. godine i
daje se saglasnost na povraćaj dijela nekretnina upisanih u list nepokrentosti br. 4956 K.O. Mali
Iđoš parc. br. 2759 od 14 ara i 52 m2, koje se nalaze u Malom Iđošu, ul. Glavna br. 26 u
naturalnom obliku podnosiocu zahtjeva Rimokatoličkoj Župi „Sveta Ana“ Mali Iđoš, koji se
postupak vodi kod Agencije za restituciju, Jedinica za konfesionalnu restituciju pod br.: 46-00223/2019.
Član 2.
Ovaj zaključak objaviti u ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-53-3/2019-01
Dana: 30.10.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
228.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini(„Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014,
104/2016- dr.zakon i 108/2016, 113/2017), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja
nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno
pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog
nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Zaključka Opštinskog
vijeća opštine Mali Iđoš br: 06-51-1/2019-01 od 28.10.2019. g, Opštinsko vijeće dana 6.11.2019.
g. donosi
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ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Mali Iđoš
prikupljanjem pismenih ponuda
i raspisuje
OGLAS
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih
ponuda
PREDMET OTUĐENJA
Predmet otuđenja su nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Iđoš:
- katastarske parcele broj 1287 i 1288, upisane u list nepokretnosti broj 2445 k.o. Lovćenac,
ulica Sutjeska, njiva 1. klase u površini od 282 m2 na parceli broj 1288, zemljište uz zgradu i
drugi objekat površine 109 m2 na parceli broj 1287, zemljište pod zgradom i drugim
objektom u površini od 105 m2 na parceli broj 1287 i porodična stambena zgrada u površini
od 105 m2 na parceli broj 1287.
Početna cjena po kojoj se nepokretnost otuđuje iznosi 1.000,00 evra odnosno 117.630,00 dinara s
tim što se isplata kupoprodajne cjene vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom
kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Početna cjena utvrđena je na osnovu procjene PROCENA PLUS doo za sudsko vještačenje i
inženjering, Subotica, od 21.10.2019. g, izrađena od strane licenciranog procjenitelja vrijednosti
nepokretnosti iz Subotice dipl.ing. Dr Miomira Paovice.
Nepokretnost se otuđuje u viđenom stanju, baz prava kupca na naknadnu reklamaciju.
USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine će se obaviti putem prikupljanja pismenih ponuda.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.
Prijava mora biti čitko popunjena.
Za učešće u postupku otuđenja se utvrđuje depozit u iznosu od 20 % od početne cjene vrijednosti
nepokretnosti u javnoj svojini, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne
banke Srbije na dan uplate.
Ponuda mora da sadrži:
1.Za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
2.Za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sjedište, potpis ovlašćenog lica i pečat
3.Ponuđeni iznos mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog
oglasa.(veći od 1.000,00 evra).
Uz ponudu se dostavlja:
1.Dokaz o uplaćenom depozitu u visini od 20% od početne cjene koji se uplaćuje na žiro
račun 840-1092804-25, Opština Mali Iđoš, depozitni račun za nepokretnosti
2.Uredno ovlašćenje za zastupanje
3.Fotokopija lične karte za fizička lica
Sve potrebne informacije kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa gore navedenim nepokretnostima,
mogu se dobiti u opštinskoj upravi Mali Iđoš, Glavna 32, Mali Iđoš, kancelarija br.21, kontakt
telefon 024/730-010, lokal 120.
Prijava za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda, sa potrebnom dokumentacijom
naznačenom u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mali Iđoš,
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Glavna br. 32, sa naznakom: “Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja
nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Iđoš“, neposredno preko pisarnice ili poštom, i vidnom
napomenom “NE OTVARATI“.
Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 30 dana od dana oglašavanja s tim što će se rok
za podnošenje ponuda računati od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“, odnosno do 9.12.2019. g. do 12:00 časova.
Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u opštinsku upravu Mali Iđoš do navedenog
roka.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog
nadmetanja.
POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Otvaranje prispelih ponuda na Oglas obaviće se dana 10.12.2019. g. u 12:00 časova u Maloj sali
zgrade opštinske uprave opštine Mali Iđoš, sala broj 3, uz prisustvovanje prijavljenih na Oglas.
Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i
blagovremena ponuda.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovodi Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i
otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Iđoš.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cjena.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke
da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču, a kupoprodajna cjena mora biti plaćena u roku
od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozitni iznos uračunava se u ukupnu kupoprodajnu cjenu .
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora ili ne plati kupoprodajnu cjenu u
navedenom roku, smatraće se da je odustao od ponude i gubi pravo na povraćaj depozita.
Isplata kupoprodajne cjene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu
Narodne banke Srbije na dan uplate.
Učesnici javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj
depozita u roku od 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja pismenih ponuda.
Ovaj Oglas objaviti u dnevnom listu „Dnevnik”, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali
Iđoš, na internet strani Opštine Mali Iđoš i u Službenom listu opštine Mali Iđoš, s tim što će se rok
za podnošenje ponuda računati od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-54-1/2019-01
Dana: 06.11.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
229.
Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014,
104/2016- dr.zakon i 108/2016, 113/2017), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja
nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno

Broj 26.

Službeni list opštine Mali Iđoš

Godina 2019.

Strana 41.

pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog
nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), Zaključka Opštinskog
vijeća opštine Mali Iđoš br: 06-40-4/2019-01 od 3.9.2019. g, Opštinsko vijeće dana 6.11.2019. g.
donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Mali Iđoš
prikupljanjem pismenih ponuda
i raspisuje
OGLAS
za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Mali Iđoš prikupljanjem pismenih
ponuda
PREDMET OTUĐENJA
Predmet otuđenja je nepokretnost u javnoj svojini opštine Mali Iđoš:
- katastarska parcela broj 687, upisana u list nepokretnosti broj 2445 k.o. Lovćenac, ulica
Save Kovačevića, zemljište uz zgradu i drugi objekat u površini od 500 m2, njiva 1. klase u
površini od 4 m2, zemljište pod zgradom i drugim objektom 75 m2 i porodična stambena
zgrada u površini od 75 m2.
Početna cjena po kojoj se nepokretnost otuđuje iznosi 1.500,00 evra odnosno 176.445,00 dinara s
tim što se isplata kupoprodajne cjene vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom
kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Početna cjena utvrđena je na osnovu procjene PROCENA PLUS doo za sudsko vještačenje i
inženjering, Subotica, od 21.10.2019. g, izrađena od strane licenciranog procjenitelja vrijednosti
nepokretnosti iz Subotice dipl.ing. Dr Miomira Paovice.
Nepokretnost se otuđuje u viđenom stanju, baz prava kupca na naknadnu reklamaciju.
USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine će se obaviti putem prikupljanja pismenih ponuda.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.
Prijava mora biti čitko popunjena.
Za učešće u postupku otuđenja se utvrđuje depozit u iznosu od 20 % od početne cjene vrijednosti
nepokretnosti u javnoj svojini, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne
banke Srbije na dan uplate.
Ponuda mora da sadrži:
a. Za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
b. Za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sjedište, potpis ovlašćenog lica i
pečat
c. Ponuđeni iznos mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz
javnog oglasa (veći od 1.500,00 evra).
Uz ponudu se dostavlja:
4. Dokaz o uplaćenom depozitu u visini od 20% od početne cjene koji se uplaćuje na
žiro račun 840-1092804-25, Opština Mali Iđoš, depozitni račun za nepokretnosti
5. Uredno ovlašćenje za zastupanje
6. Fotokopija lične karte za fizička lica
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Sve potrebne informacije kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa gore navedenim nepokretnostima,
mogu se dobiti u opštinskoj upravi Mali Iđoš, Glavna 32, Mali Iđoš, kancelarija br.21, kontakt
telefon 024/730-010, lokal 120.
Prijava za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda, sa potrebnom dokumentacijom
naznačenom u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mali Iđoš,
Glavna br. 32, sa naznakom: “Komisiji za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja
nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Iđoš“, neposredno preko pisarnice ili poštom, i vidnom
napomenom “NE OTVARATI“.
Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 30 dana od dana oglašavanja s tim što će se rok
za podnošenje ponuda računati od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“, odnosno do 9.12.2019. g. do 12:00 časova.
Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u opštinsku upravu Mali Iđoš do navedenog
roka.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog
nadmetanja.
POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Otvaranje prispelih ponuda na Oglas obaviće se dana 10.12.2019. g. u 12:00 časova u Maloj sali
zgrade opštinske uprave opštine Mali Iđoš, sala broj 3, uz prisustvovanje prijavljenih na Oglas.
Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i
blagovremena ponuda.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovodi Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i
otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Iđoš.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cjena.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke
da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču, a kupoprodajna cjena mora biti plaćena u roku
od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
Najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozitni iznos uračunava se u ukupnu kupoprodajnu cjenu .
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora ili ne plati kupoprodajnu cjenu u
navedenom roku, smatraće se da je odustao od ponude i gubi pravo na povraćaj depozita.
Isplata kupoprodajne cjene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu
Narodne banke Srbije na dan uplate.
Učesnici javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj
depozita u roku od 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja pismenih ponuda.
Ovaj Oglas objaviti u dnevnom listu „Dnevnik”, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali
Iđoš, na internet strani Opštine Mali Iđoš i u Službenom listu opštine Mali Iđoš, s tim što će se rok
za podnošenje ponuda računati od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“.

Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-54-2/2019-01
Dana: 6.11.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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230.
Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012,
14/2015 i 68/2015 ) Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj dana 06.11.2019.
godine donosi
Odluku o usvajanju izmjene Plana javnih nabavki za 2019.-u godinu
Član 1.
Usvaja se osma izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu, zavedena pod brojem 404-19/2019-01.
Plan javnih nabavki za 2019-u godinu zaveden pod brojem 404-1-1/2019-01, usvojen je odlukom
o usvajanju plana javnih nabavki za 2019-u godinu, dana 13.02.2019.godine.
Prva izmjena broj 404-1-2/2019-01 je usvojena dana 10.04.2019.god.;
Druga izmjena broj 404-1-3/2019-01 je usvojena dana 17.05.2019.god.;
Treća izmjena broj 404-1-4/2019-01 je usvojena dana 19.06.2019.god.;
Četvrta izmjena broj 404-1-5/2019-01 je usvojena dana 28.06.2019.god.;
Peta izmjena broj 404-1-6/2019-01 je usvojena dana 10.07.2019.god.;
Šesta izmjena broj 404-1-7/2019-01 je usvojena dana 30.07.2019.god.;
Sedma izmjena broj 404-1-8/2019-01 je usvojena dana 03.10.2019.god.
Član 2.
Promjene u Planu javnih nabavki za 2019-u godinu vršene su na osnovu i u skladu sa Odlukom o
usvajanju rebalansa budžeta broj 06-45-1/2019-02 od 27.09.2019.god
Član 3.
Ova Odluka se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Opštinsko vijeće
Broj: 06-54-3/2019-01
Dana: 06.11.2019. godine
Mali Iđoš

Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
231.

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/18)
i člana 64. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list Opštine Mali Iđoš“ br. 7/2019) Opštinsko
vijeće Opštine Mali Iđoš dana 06.11.2019.g. donijelo je
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ODLUKU
o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
Član 1.
Određuje se dipl. pravnik Stefan Vulević iz Lovćenca, ul. Save Kovačevića br.18, tel. 064
91 00 815, imeil: stevulevic@gmail.com, za lice za zaštitu podataka o ličnosti.
Član 2.
Imenovani iz stava 1. ove Odluke ima najmanje obavezu da:
Informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o
njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti; prati primjenu odredbi
Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji
se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, ukčujući i pitanja podjele odgovornosti, podizanja svijesti
i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole; daje mišljenje, kada se to
zatraži o procjeni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj procjeni, u
skladu sa 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sarađuje sa Povjerenikom, predstavlja kontakt
tačku za saradnju sa Povjerenikom i savjetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na
obradu, uključujući i obavještavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. Zakona o zaštiti podataka
o ličnosti.
Član 3.
U izvršavanju svojih obaveza lice za zaštitu podataka o ličnosti, dužno je da posebno vodi
računa o riziku koji se odnosi na radnje obrade, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhe
obrade.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom listu opštine
Mali Iđoš.
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