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Република Србија - АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-52-1/2018-01
Дана: 07.12.2018.
Мали Иђош
На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени
гласник РС“, бр. 16/2016), члана 12. став 1. тачка 36. Статута општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст и 7/10) и Одлуке о
буџету општине Мали Иђош за 2018. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр.
42/17), Општинско веће општине Мали Иђош, доноси
ОДЛУКУ
о расписивањујавног конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018.
години
Члан 1.
Расписује се конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018. години.
Члан 2.
Износ средстава којим ће се суфинансирати пројекти производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018. години је
1.200.000,00динара, а опредељен је Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2018. годину
(„Службени лист општине Мали Иђош“ број 42/17).
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке чини Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2018. години.
Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.
____________________ . ____________________

271.
На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.
83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи
бр.401-00-00126/2018-01 од 6. децембра 2018., чланова87 и95-97. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и
119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 12. став 1. тачка 36.
Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 13/08 –
пречишћени текст и 7/10)и Одлуке о буџету општине Мали Иђошза 2018. годину
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(„Службени лист општине Мали Иђош”, бр. 42/17) Општинско веће општине Мали Иђош
расписује
КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Мали Иђош у 2018.години
I НАМЕНАСРЕДСТАВА И ИЗНОС
Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног
информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању свих грађана општине Мали Иђош; подизању квалитета информисања особа
са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права
и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и
заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања,
укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и
физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и
новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању
потреба грађана општине Мали Иђош за информацијама и садржајима из свих области
живота, без дискриминације.
Средства опредељена за овај Конкурс износе 1.200.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а
највећи износ средстава по пројекту је 500.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане
медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија,
на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе
о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis
државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2018. године.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати:
1. Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне
регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине
Мали Иђош;
2. Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и
који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем
медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Мали
Иђош.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
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Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној
форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која
се утврди да су средства ненаменски трошилa.
Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности
(de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази
23.000.000,00 динара.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса не може да ангажује друго правно лице или предузетника да реализује
пројекат уместо учесника на конкурсу.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена
пројектном суфинансирањуу области јавног информисања на републичком, покрајинском
или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само
још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80%
вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности
пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања:
1.1. Значај пројекта са становишта:остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;остваривање намене конкурса;усклађености пројекта са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група;идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група;заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;степена утицаја пројекта на квалитет
информисања циљне групе;мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације
пројекта;разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;степена развојне и
финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се
оконча подршка).
1.3. Капацитети са становишта:степена организационих и управљачких способности
предлагача пројекта;неопходних ресурса за реализацију пројекта;стручних и
професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:прецизности и разрађености буџета
пројекта,
који
показује
усклађеност
предвиђеног
трошка
са
пројектним
активностима;економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима:
2.1. Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и
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етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске
медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2.2. Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. Да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији
општине Мали Иђош на језицима коју си у службеној употреби на територији
општине Мали Иђош;
2. Мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног
идентитета и jезика;
3. Актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4. Мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности припадника националних
мањина;
5. Мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом;
6. Мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности
одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално
угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
7. Мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне
равноправности.
IV ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да достави:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у трипримерка.
Образац се преузима са сајта општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.
• Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
• Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
2. Копије следећих докумената у једном примерку:
• Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
• Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и
медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних
гласила у Агенцији за привредне регистре);
• Потврда о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;
• Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у
принудној наплати (да нема блокиран рачун);
• Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за
електронске медије;
• Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике
који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
• Оверен доказ о емитовању радио или/и телевизијског програма, односно
дистрибуцији штампаног медија на територији општине Мали Иђош.
• Потписана изјава учесника на конкурсу да му нису изречене мере од стране
држаних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину
дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
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Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да су након изрицања казни или
мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат
већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у
текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио,
интернет медије и новинске агенције;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат
већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за
производњу медијских садржаја за телевизију;
Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику већ додељена
државна помоћ мале вредности (de minimis) чији укупан износ у текућој и
претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.
Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина,
џингл и сл).
V РОКОВИ

Пријаве на конкурсподносе се у року од 8данаодданаобjављивања Конкурса удневном листу
„Дневник“. Датум објављивања Конкурса биће објављен на сајту општине Мали Иђош.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 45 дана од дана закључења
конкурса.
VIНАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Мали Иђош, www.maliidjos.rs,
где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.
Пријаве слати:
• у штампаном облику, у затвореној коверти поштом на адресу: Општина Мали Иђош,
Главна 32, 24321 Мали Иђош, са назнаком „Конкурс Јавно информисање 2018. – НЕ
ОТВАРАТИ“
• и Образац 1 (пријава и буџет) у електронском облику на е-пошту
opstina.maliidos@gmail.com, са насловом „Конкурс Јавно информисање 2018.“
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Конкурсни материјал се не враћа.
VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума
расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана
комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним
путем предложе своје чланство у комисији. Уз предлог за члана комисије потребно је
доставити и кратке биографије.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса
у дневном листу „Дневник“.
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Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу
са правилима о борби против корупције.
Комисија ће бити састављена од три члана.
Предлоге слати поштом на адресу: Општина Мали Иђош, Главна 32, 24321 Мали Иђош, са
назнаком „Конкурс Јавно информисање 2018. – предлог за члана Комисије“ или електронски
на е-пошту: opstina.maliidos@gmail.com са насловом „Конкурс Јавно информисање 2018. –
предлог за члана Комисије“.
VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет
страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs, и достављено свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор уколико му рачун буде у
блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран
након закључења уговора.
Одобрена средства се корисницима исплаћују у складу са могућностима буџета.
Корисник средстава је дужан да достави извештај о реализацији пројекта (финансијски и
наративни) у року од 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 15.01.2019.
године, на попуњеном и овереном Обрасцу 2 који се доставља у штампаном и електронском
облику,материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању и финансијску
документацију. Образац се преузима са сајта општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 8 до 12 часова на телефон: 024/730010.
Република Србија
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр.: 06-52-2/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош
Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-52-3/2018-01
Дана: 07.12.2018.г.
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Мали Иђош
Главна бр.32.
На основу члана 4. Правилника о начину спровођења јавне расправе („Службени
лист општине Мали Иђош“ број 10/2018) Општинско веће општине Мали Иђош подноси
иницијативу Председнику Скупштине општине Мали Иђош о организовању

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
о Нацрту Статута општине Мали Иђош
1. Јавна расправа о Нацрту Статута општине Мали Иђош спровешће се у периоду од
12.12. – 21.12.2018. године, до 11.00 часова. Нацрт Статута се налази у прилогу ове
иницијативе и биће објављен на сајту општине Мали Иђош www.maliidjos.rs.
2. Учесници јавне расправе су грађани, организације цивилног друштва, установе, јавне
службе, привредници и други заинтересовани са подручја општине Мали Иђош који
могу да узму учешће у поступку спровођења јавне расправе давањем коментара,
сугестија, конкретних предлога или постављањем питања путем електронске
адресе: opština.maliidos@gmail.com или на отвореном састанку.
3. У име Општинске управе у поступку јавне расправе о Нацрта Стаута образлагаће
чланови Комисије за израду нацрта акта о доношењу Статута општине Мали Иђош.
4. Отворени састанак представника органа општине Мали Иђош и заинтересованих
грађана, правних лица, установа и организације цивилног друштва о Нацрту Статута
општине Мали Иђош ће се одржати 21.12.2018. године (петак) у већници бр. 1.
Скупштине општине Мали Иђош са почетком у 12 часова.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

273.
На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017) члана 6., 7. и 12. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствариу
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„ Службени гласник РС,
број 16/2018), члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („ Службени
лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош, дана
07.12.2018. године доноси
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ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
и расписује

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

I ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП
Општина Мали Иђош даје у закуп:
1. део непокретности уписане у ЛН бр. 2445, парц. бр. 58/2, која се налази у Ловћенцу,
ул. Маршала Тита бр. 40, приземни део и то:
просторија бр. 2, - Хол, површинa од 51,39 м²
просторија бр. 4, - Канцеларија, површинa од 17,06 м²
просторија бр. 7, - Шанк, површинa од 22,29 м²
просторија бр. 8, - Ресторан, површинa од 93,21 м²
просторија бр. 9, - Кухиња, површинa од 21,85 м²
просторија бр. 10, - Ходник, површинa од 9,21 м²
просторија бр. 11, - Просторија, површинa од 8,31 м²
просторија бр. 12, - Просторија, површинa од 8,21 м²
просторија бр. 13, - Просторија, површинa од 4,70 м²
просторија бр. 14, - Санитарни чвор, површинa од 1,09 м²
просторија бр. 15, - Санитарни чвор, површинa од 1,01 м²
просторија бр. 16, - Ходник, површинa од 3,24 м²
просторија бр. 17, - Просторија, површинa од 3,59 м²
просторија бр. 18, - Санитарни чвор, површинa од 3,75 м²
просторија бр. 19, - Санитарни чвор, површинa од 2,89 м²
просторија бр. 20, - Санитарни чвор, површинa од 2,95 м²
просторија бр. 21, - Санитарни чворповршинa од 2,36 м²
у укупној корисној површини приземног дела од 257,11 м²;
Додатне информације могу се добити на телефон 024/730010 локал 120., радним
даном од 9.00 до 13.00 часова.
II УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
Непокретност из тачке I овог огласа се издаје у закуп на одређено време, на период од
10 година, као неуслован и закупац је у обавези да изврши инвестиционо улагање ради
довођења грађевинско- техничког стања пословног простора до условности, одмах после
закључења уговора о закупу, у свему према Идејном пројекту- Реконструкција зграде Дома
културе у Ловћенцу, По+Пр+2- фаза I, број: Е80/2017- ИДП од августа 2017.г.
Под условношћу у смислу ове тачке подразумева се такво грађевинско- техничко
стање пословног простора које испуњава минималне стандарде потребне за обављање
делатности за коју се пословни простор издаје у закуп( угоститељска делатност).
Закупац је дужан да достави извештај о постојећем стању непокретности, са описом,
предмером и предрачуном планираних радова, које треба да изврши овлашћени судски
вештак одговарајуће струке, односно овлашћена организација, са којим закуподавац треба да
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закључи уговор о пословној сарадњи, с тим што трошкове израде ове документације сноси
закупац.
Закупац може бити ослобођен плаћања закупнине првих шест месеци, током периода
извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања, а након истека периода од
шест месеци, до истека уговора о закупу, Закупац који је уз сагласност закуподавца у
инвестиционо одржавање у пословни простор, уложио сопствена средства, има право на
умањење закупнине у износу од највише 50% од месечне закупнине, без могућности
признавања својинских права на пословном простору по основу улагања.
Изузетно, уколико вредност инвестиционог улагања превазилази износ умањења из
претходног става( односно 50% од месечнe закупнине), до истека уговора о закупу, уговорне
стране треба да се сагласе о умањењу закупнине и за већи проценат.
Након извођења радова уз сагласност закуподавца, закупац је у обавези да закуподавцу
поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз
који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити
верификован од стране овлашћеног вештака, односно организације, која ће проценити
вредност, квалитет и стандардe изведених радова и укупног стања непокретности, у односу
на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун планираних радова одобрених
од стране закуподавца.
Понуђач код подношења писмених понуда мора поднети понуду за непокретност означену у
тачки I Предмет давања у закуп под тачка 1. овог огласа.
Закупац преузима пословне просторије у виђеном стању, тако да се закупац потписом
уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних
недостатака на предметној непокретности.
Закупац не може да изда непокретности које су предмет овог огласа у подзакуп
другом лицу. Издавање пословног простора у подзакуп је разлог за раскид уговора о закупу.
Закупац се обавезује да у закупљеној непокретности обавља угоститељску делатност.
Закупнина се обрачунава од дана закључења уговора.
Обавезе закупца у вези плаћања трошкова на име утрошене воде, електричне
енергије, одношења смећа регулисаће се уговором о закупу.
Закупнину је закупац дужан плаћати у једнаким месечним ратама до 10. у месецу за
претходни месец.
Почетна цена закупа на месечном нивоу за непокретности која је предмет јавног
огласа утврђена је сагласно Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној
својини општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 35/2016) за делатност
трговине и угоститељства у 1 зони износи 150,00 динара по м2 ,што укупно месечно износи
38.567,00 динара.
Обавеза Закупца јесте, да за цели период трајања закупа, у закупљеном објекту, обавља
угоститељску делатност, што је битан елеменат уговора. Ако Закупац престане да обавља
делатност у закупљеном простору пре истека рока од 10 година на који период је закључен
уговор о закупу, уговор се раскида, без права Закупца да тражи повраћај припадајућег дела
закупнине.
Пословне просторије се издају у закуп у виђеном стању, а сви радови који излазе из оквира
редовног одржавања простора могу се извршити само уз писмену сагласност закуподавца.
III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право да учествује у поступку прикупљања писмених понуда имају понуђачи који
испуњавају услове из јавног огласа.
Понуђач уз пријаву (Образац бр. 1) доставља следеће документе:
копију решења о упису у регистар код надлежног органа
доказ о уплати депозита
оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
изјаву понуђача о прихватању услова из јавног огласа (Образац бр. 2)
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IV ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА
ПРИЈАВЕ НА ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ ЛИЧНО, у затвореној коверти на писарници
Општинске управе општине Мали Иђош, са назнаком“ НЕ ОТВАРАТИ“- Понуда за давање у
закуп пословног простора, за Комисију за спровођење поступка издавања у закуп објеката у
јавној својини општине Мали Иђош, најкасније до 25.12.2018. године до 12.00 часова,
адреса ул. Главна 32, Мали Иђош, Пријаве поднете после наведеног рока сматрају се
неблаговременим.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу
учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно
понуде се одбацују.
Пријава за прикупљање писмених понуда обавезно треба да садржи сву
документацију предвиђену у тачки III Услови пријављивања овог огласа.
Отварање прикупљених писмених понуда одржаће се дана 26.12.2018. године, у
12.00 часова, у Малој сали зграде Општинске управе општине Мали Иђош, у Малом Иђошу,
ул. Главна бр. 32. Отварању пријава могу да присуствују сва заинтересована лица. На
отварању понуда Комисија ће констатовати да ли је достављена обавезна документација
предвиђена условима за учешће од стране учесника и о томе сачинити записник.
Неопходно је присуство свих подносиоца благовремених и исправних понуда, на дан
отварања понуда.
Право подношења писмених понуда имају заинтересовани за учешће у поступку
прикупљања писмених понуда, који положе депозит у висини месечног износа закупнине
који износи 38.567,00
динара, поднесу уредну пријаву и приложе сву неопходну
документацију предвиђену у тачки III Услови пријављивања овог огласа, односно испуне све
прописане услове.
Депозит се уплаћује на рачун општине : 840-1092804-25 , модел 97, позив на број 23-219.
- Осим доказа о уплати депозита за учешће на јавном надметању, уредна пријава треба да
садржи:
За ФИЗИЧКА ЛИЦА- име и презиме, адресу, ЈМБГ,број личне карте, контакт телефон,
број жиро рачуна
За – ПРАВНА ЛИЦА – назив и седиште, копија решења о упису правног лица у регистар
код надлежног органа, број жиро рачуна, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца
пријаве.
- За – ПРЕДУЗЕТНИКЕ –име и презиме предузетника, адресу, ЈМБГ, број личне карте,
назив
радње,
матични
број
и
број
жиро
рачуна
- ПУНОМОЋЈЕ – за лице које заступа подносиоца пријаве, ако подносилац неће бити
присутан.
Комисија за спровођење јавног надметања:
1. утврђује испуњеност услова за одржавање јавног надметања
2. региструје лица која имају право достављања понуда (имају овлашћења или су
лично присутни),
2. отвара приспеле понуде,
3. одржава ред приликом отварања писмених понуда,
4. објављује најповољнијег понуђача који је понудио највећу цену закупа.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна
понуда.
Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран
за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија
ће позвати понуђаче који су нудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана
пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у
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односу на дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег
понуђача.
Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи
доставили нову понуду, са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор
најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није
одговарајућа.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Општинско веће општине Мали Иђош, на
предлог комисије, у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда.
Учеснике огласа комисија ће писменим путем обавестити о избору најповољније понуде, у
року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке од стране општинског већа.
По окончању поступка прикупљања писмених понуда, Уговор о закупу пословног простора
се закључује са учесником огласа са утврђеном најповољнијом писменом понудом,
најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема коначне одлуке.
Право на закључење уговора о закупу има учесник јавног надметања, који је понудио
највећи износ закупнине, а који је дужан да одмах потпише изјаву, која садржи постигнути
износ закупнине. Уколико одбије, Комисија бира следећег учесника са највећом ценом.
Учесницима, који одбију да потпишу изјаве, положен депозит се неће вратити.
Обавештење о резултату надметања биће истакнуто на огласној табли Општинске управе
општине Мали Иђош.
Закупац који у наведеном року не закључи уговор о закупу, губи статус закупца и
губи уплаћени износ депозита.
Уплаћени депозит се враћа осталим учесницима у року од 15 дана од дана отварања
приспелих писмених понуда, на рачун наведен у пријави.
Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош, и
на званичној интернет страници општине Мали Иђош.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-4/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

274.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.
гласник РС”, бр.88/2017), члана 60. став 1. тачка 9. Статута општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош “, број: 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) и члана 48.
Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“,
број 16/2008), Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана 07.12.2018.
године доноси
РЕШЕЊЕ
о формирању Општинског савета родитеља
Члан 1.
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Формира се Општински савет родитеља, који чине преставници Савета родитеља
основних школа и предшколске установе са подручја општине Мали Иђош у следећем
саставу:
1. Представници Огледне основне школе ,,Ади Ендре” Мали Иђош
− Сидониа Кемивеш из Малог Иђоша
− Моника Ленђел из Малог Иђоша
2. Представници Основе школе ,,Вук Караџић” Ловћенац
− Милка Атлагић из Ловћенца
− Милијана Вујовић из Ловћенца
3. Представници Основне школе ,,Никола Ђурковић” Фекетић
− Бланка Вегше Ходак из Фекетића
− Наташа Тушуп из Фекетића
4. Представници Предшколске установе ,,Петар Пан” Мали Иђош
− Каролина Сич из Малог Иђоша
− Олга Дондић из Ловћенца
− Чила Берток из Фекетића
За координатора Општинског савета родитеља именује се Валентин Филеп, директор
Огледне основне школе ,,Ади Ендре” Мали Иђош.
Члан 2.
Задаци Општинског савета родитеља су да:
1. Даје мишљење, иницира акције и редлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у
општини;
2. Учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3. Прати и разматра могућности за унапређење једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно за ученике; спречава
социјалне искључености деце односно ученика из угрожних и осетљивих група на
територији општине;
4. Пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са
питањима из њихове надлежности;
5. Заступа интерес деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
6. Сарађује са организацијма које делују у области образовања и васпитања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и
људских права;
7. Обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на теиторији
општине.
Члан 3.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
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Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-5/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош
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Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

275.
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. лист РС“, бр.
18/2016), члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017) члана 6. и 12. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствариу
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„ Службени гласник РС,
број 16/2018) Општинско веће општине Мали Иђош, дана 07.12.2018. године доноси
РЕШЕЊЕ
Издаје се у закуп део непокретности-Пословни простор- продавница гвожђара у
Ловћенцу, која се налази у склопу објекта на катастарској парцели бр. 2 КО Ловћенац, у ул.
Маршала Тита бр. 43, површине просторије 63,24 м2, који је у јавној својини општине Мали
Иђош, на период од 5 година, у виђеном стању, за износ од 9.486,00 динара месечно
Предузетнику Мирјани Стевовић из 24322 Ловћенца, ул. Симе Шолаје 12 власници
МИРЈАНА
СТЕВОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
ТРГОВИНА
МИМИ-ГВОЖЂАРА
ЛОВЋЕНАЦ,ПИБ:108954460,МБ:63820717.
Закупац се обавезује да у закупљеној непокретности из става 1. овог решења обавља
делатност трговине.
Понуђачу Мирјани Стевовић из Ловћенца се уплаћени депозит урачунава у закупнину
коју је у обавези да плаћа након закључења уговора о закупу.
Образложење
Дана 30.10.2018.г. Општинско веће општине Мали Иђош је донело Одлуку о
расписивању јавног огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали
Иђош и расписало Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за
давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Иђош бр. 06-43-2/2018-01.
Оглас је објављен на огласној табли општинске управе општине Мали Иђош, у
„Службеном листу општине Мали Иђош“ и на званичној интернет страници 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“.
Рок за подношење затворених писмених понуда је истекао 14.11.2018.г. у 12,00
часова, с тим што је отварање приспелих затворених понуда обављено дана 15.11.2018.г. у
12,00 часова.
Почетна цена издавања у закуп износила је 9.486,00 динара, а износ депозита је такође
9.486,00 динара(износ једне месечне закупнине).
У висину закупнине нису урачунати сви трошкови коришћења закупљеног простора
(електрична енергија, грејање, вода, телефон,чистоћа и др.)
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До 14.11.2018.г. у 12,00 часова у општину Мали Иђош је приспела једна благовремена
и потпуна понуда, од стране Мирјане Стевовић из Ловћенца, власнице МИМИ-ГВОЖЂАРЕ
ЛОВЋЕНАЦ, која је понуду предала 09.11.2018.г. у 09,35 часова са понудом од 150,00
динара/м2 односно 9.486,00 динара.
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини општине
Мали Иђош је дана 15.11.2018.г. сачинила записник бр. 464-32-1/2018-01. Једини учесник
поступка понуђач Мирјана Стевовић није присуствовала отварању писмених понуда. Уз
пријаву и понуду Мирјана Стевовић је доставила ишчитану личну карту, доказ о уплати
депозита од 9.486,00 динара и фотокопију решења АПР.
Поступак прикупљања понуда је спроведен и прихваћена је понуда Мирјане Стевовић
која је испуњавала услове огласа.
Понуђачу Мирјани Стевовић се уплаћени депозит урачунава у закупнину коју је у
обавези да плаћа након закључења уговора о закупу.
Како је горе наведена понуда Предузетника Мирјане Стевовић из Ловћенца једина и
највиша, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења се може поднети тужба надлежном
суду у року од 15 дана од дана достављања овог решења.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-6/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

276.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласнот на Решење о укидању Решења о утврђивању локалне комуналне таксе
за истицање фирме на пословном простору донет од стране Локалне пореске администрације
Општинске управе општине Мали Иђош под бр.: 04-434-35-30 дана 29.11.2018. године.
Члан 2.
Овo решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-7/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа

____________________ . ____________________

Марко Лазић, с.р.
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На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Удружења за заштиту мајки и деце „ИЗИДА“ из Фекетића за пренос
власништва над непокретностима у јавној својини општине Мали Иђош од дана 06.12.2018.
године. Достављаjу се Општинској управи општине Мали Иђош изводи из листа
непокретности, копија плана, докази о досадашњим инвестицијама од стране горе наведеног
удружења. 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
Бр.: 06-52-8/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

278.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени

лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области културе и
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање или суфинансирање
програма/пројеката или редовне делатности из области културе у 2018. години за:
1.

2.
3.

4.
5.

“Possessio” Mали Иђош
Друштво за неговања традиције
Мали Иђош, Врбска 20.
„Pilvax“ удружење грађана
Мали Иђош, Циракијева 38.
“Karatepe” неговање традиције и културе
кумана
Фекетић, Братства 30.

Очување традиције

100.000,00 рсд

4. весеље у данима
кирбаја
7. сусрет кумана

70.000,00 рсд

Удужење Црногораца Србије „Крсташ“
Ловћенац, М.Тита 40.
Тихи Дон Друштво српско-руског
пријатељства
Ловћенац, Ђуре Ђаковића бб.

Научни рад др. Драга
Ковачевића
Обнове споменика –
дочек гости из Костроме

30.000,00 рсд

Члан 2.

60.000,00 рсд

40.000,00 рсд
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Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-9/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

279.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обавештава се Др Верешбарањи Иштван да Општина Мали Иђош планира санацију
пута на релацији од Ловћенца до железничке станице у атару Ловћенца.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-10/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

280.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев Хеђи Иштвана од 13.10.2018. године и задужује се Општинска управа
општине Мали Иђош за даље поступање по захтеву уз ангажовање лиценсираног
проценитеља.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Страна 18.

Година 2018.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-11/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Службени лист општине Мали Иђош

Број 29.

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

281.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обавештава се Јагић Драган подносилац захтева од 15.11.2018. године о ненадлежности
Општинске управе општине Мали Иђош за поступање по захтеву. За предметни захтев
надлежна је Републичка дирекција за имовину Републике Србије.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-12/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

282.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се захтев Сунђи Шандора од 20.09.2018. године и задужује се Општинска
управа општине Мали Иђош за даље поступање по захтеву уз ангажовање лиценсираног
проценитеља.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош

Председник Општинског већа

Број 29.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2018.

Општинско веће
Бр.: 06-52-13/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Страна 19.

Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

283.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обавештава се Обрадоцић Микица да је у току поступање по захтеву који је предат
27.09.2018. године.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-14/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

284.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Општинско веће општине Мали Иђош задужује Центар за социјални рад за општине
Бачка Топола и Мали Иђош за поступање по захтевима за покривање трошковa личних
пратилаца и доставља предметне молбе.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-15/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа

____________________ . ____________________

Марко Лазић, с.р.

Страна 20.

Година 2018.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 29.

285.

На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 07.12.2018. године доноси:

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одбијају се захтеви за санацију кућа због немогућности финансирања реновирања:
- Марина Данчо – Фекетић, Бачка 8.
-

Чеке Наталија – Мали Иђош, Јожеф Атила 29.

-

Чеке Тибор - Мали Иђош, Јожеф Атила 29.

-

Јовановић Даница - Мали Иђош, Вашарска 16.

-

Новаковић Розалија - Мали Иђош, Вашарска 15.

-

Пузић Евица – Фекетић, Војвођанска 24.

-

Новаковић Шандор – Мали Иђош, Мост 26.

-

Гал Кинга - Мали Иђош, Сивачки пут 8.

-

Пап Валерија – Мали Иђош, Молски пут 3.

-

Гелањи Михаљ - Мали Иђош, Врбашки пут 55.

-

Ђурановић Раденко - Мали Иђош, Гајска 48.

-

Фаркаш Андраш – Фекетић, Болманска 60.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-52-16/2018-01
Дана: 07.12.2018. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа

____________________ . ____________________

Марко Лазић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M
S A D R Ž A J

______________________________________________________________________________
Број
Szám
Broj

Назив
Megnevezés
Naziv

Страна
Oldal
Strana
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