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183.
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.91/2019 )
Општинко веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 27.07.2020. године доноси
Одлуку о усвајању измене Плана јавних набавки за 2020-у годину
Члан 1.
Усваја се измењен План јавних набавки за 2020. годину, који је предходно усклађен са
Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.91/2019 ) .
Члан 2.
План јавних набавки за 2020-у годину усвојен је на седници Општинског већа општине
Мали Иђош дана 23.01.2020. године под редним бројем 06-4-1/2020-01.
Прва измена плана је усвојена дана 13.02.2020. год.
Друга измена плана је усвојена дана 15.06.2020. год.
Члан 3.
Усклађивање Плана јавних набавки за 2020-у год., извршено је даном ступања на снагу
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.91/2019) дана 01.07.2020. год.
На основу решења о отварању апропријација број 400-2-30/2020-04 од 21.07.2020. год.,
извршена је прва измена усклађеног Плана јавних набавки за 2020. годину.
Члан 4.
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-35-1/2020-01
Дана: 27.07.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

184.
На основу члана 26. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018), Члана 10. Став 1 тачка 1, и члана
12. Став 7. 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 („Службени гласник РС“, бр 16/2018), члана 11. Став 2. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали Иђош(„Сл.лист
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општине Мали Иђош“ бр.10/2014, 3/2016), члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за
пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош( „Службени лист општине Мали
Иђош“, бр. 35/2016) Општинско веће на седници дана 27.07.2020. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПРОСТОРИЈА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I.
Издају се у закуп просторије у склопу Ресторана у Ловћенцу, ул. М. Тита бр. 40, на
катастарској парцели 58/2 ко Ловћенац, јавна својина општине Мали Иђош, површине 34,02
м2 (кухиња и купатило) непосредном погодбом, Црвеном крсту Србије- Црвени крст
Војводине- Црвени крст Мали Иђош, са седиштем у Малом Иђошу, Главна 32, ПИБ:
08156972, Матични број: 101434689, кога заступа секратар Андор Фонтањи, за реализацију
програма Народне кухиње у општини Мали Иђош.
Будућем закупцу се просторија издаје ван поступка јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда, и у обавези је да плати 20% од процењене тржишне висине закупнине,
под условом да тај простор не користе за остваривање прихода.
II.
Просторије се издају у закуп на период 5 година, у периоду од 01. септембра до 31. децембра
и од 01. јануара до 31. маја (9 месеци у току једне године), и то од понедељка до петка у
периоду од 6 до 11 часова. Након 11 часова сваког дана просторије су на располагању
општини Мали Иђош са кухињском опремом Црвеног крста. Цена за издавање у закуп
пословног простора износи 680,40 динара месечно и утврђена је на основу члана 2. Одлуке о
утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016), на основи важећег ценовника(
делатност- остало, где спадају удружења грађана, 1 зона- 100,00 динара по м2, плаћају 20%
од процењене тржишне вредности).
Површина просторије која се издаје у закуп је утврђена на основу Записника грађевинског
инспектора бр: 354-40/2020-05 од 17.07.2020.г.
III.
Председник општине са закупцем закључује Уговор о закупу просторија.
IV.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и треба је објавити у „Службеном листу
општине Мали Иђош.“
Образложење
Дана 11.06.2020.године Црвени крст Србије- Црвени крст Војводине- Црвени крст Мали
Иђош, са седиштем у Малом Иђошу, које заступа Фонтањи Андор из Малог Иђоша, поднело
је захтев за коришћење просторија у склопу ресторана у Ловћенцу, у улици М. Тита 40, на
катастарској парцели број 58/2 ко Ловћенац, у јавној својини општине Мали Иђош,
непосредном погодбом.
Простор им је неопходан за реализацију програма Народне кухиње у општини Мали Иђош и
ради планирања даљег функционисања рада Црвеног крста Мали Иђош.
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Члан 10. Став 1 тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда предвиђа да се непокретности у јавној својини
могу узузетно дати у закуп ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених
понуда и удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта,
социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, под условом да тај простор не
користе за остваривање прихода.
Члан 12. Став 7 наводи да Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој
деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке,
просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, заштите животне средине, парламентaрним
политичким странкама, који пословни простор не користе за стицање прихода, добровољним
организацијама које учествују у спасилачким акцијама, лицима која обављају делатност
старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности одређених Правилником о
одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих
сертификата („Службени гласник РС”, број 56/12), као и удружењима која остварују сарадњу
са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или која
негују традиције ослободилачких ратова Србије, може се дати у закуп пословни простор, уз
обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине.
Висина закупнине је утврђена на основу члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за
пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали
Иђош“ бр. 35/2016), на основи важећег ценовника (делатност- остало, где спадају удружења
грађана, 1 зона- 100,00 динара по м2, плаћају 20% од процењене тржишне вредности).
На основу горе неведеног одлучено је као у диспозитиву.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-35-2/2020-01
Дана: 27.07.2020. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
начелник Општинске управе
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

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

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