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На основу члана 27. и члана 33. Став 2. Закона о јавној својини („ Сл.гласник РС“, 72/11,
88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 44.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 60. Став 1. Тачка 12). Статута Општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019) Председник општине Мали Иђош, дана
10.05.2021. године доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење покретне ствари из јавне својине општине
Мали Иђош, службеног путничког моторног возила прикупљањем писмених понуда
и расписује
ОГЛАС
за отуђење покретне ствари из јавне својине општине Мали Иђош, службеног
путничког моторног возила прикупљањем писмених понуда
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет јавног огласа је отуђење покретне ствари у јавној својини општине Мали Иђош,
прикупљањем писмених понуда и то:
- Службено путничко моторно возило: VAZ LADA, NIVA 1.7i 4x4 , 5D плава тамна
боја, година производње: 2008, снага 59,5 kw, Запремина: 1690 cm3, власништво
општине Мали Иђош, регистарске ознаке SU076-JA, нерегистровано
- Почетна цена покретне ствари: 136.279,70 РСД
- Износ депозита: 10% 13.627.97 РСД.
Почетни износ цене за отуђење горе наведеног возила, утврђен је у висини тржишне
вредности возила на основу каталога АМСС. Наведено возило, отуђује се у виђеном и
постојећем стању, без права купца на накнадну рекламацију.
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у
складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне
понуде.
Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и доставља се
у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју
покретну ствар, као и ко је подносилац понуде.
Понуда правног лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења,
назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлаћшеног лица, доказ о
уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.
Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног
органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуда физичког лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења,
име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона, доказ о уплаћеном
депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни
предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
Подносиoци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметну
покретну ствар.
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У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје мора бити специјално и
оверено код надлежног органа.
Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији
је износ наведен уз покретну ствар, која је предмет овог огласа и који се уплаћује на уплатни
рачун општине Мали Иђош, примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина
840-812151843-08, број модела 97, позив на број 23-219.
Благовременом се сматра понуда за отуђење покретне ствари у својини општине Мали
Иђош, приспела, до дана и сата датом у јавном огласу, без обзира на начин достављања.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе
како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци
дати супротно објављеном огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку
прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.
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: за “Комисију за продају службених возила општине Мали
Иђош и спровођење поступка прикупљања писмених понуда“, 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 10.06.2021. године у 12.00 часова.
Благовременима ће се сматрати све пријаве које стигну у општинску управу Мали Иђош до
неведеног рока.
Све потребне информације као и увид у документацију у вези са покретности, могу се
добити у општинској управи Мали Иђош, Главна 32, Мали Иђош, канцеларија бр. 21,
контакт телефон 024/4730-010, локал 120.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку
прикупљања писмених понуда.
Трошкови, таксе и јавне дажбине у вези закључења уговора, преноса права својине возила на
купца, и сви други евентуални трошкови који морају настати из реализације овог правног
посла падају на терет купца.
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Отварање приспелих понуда на Оглас обавиће се дана 11.06.2021. године 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 продају службених возила
општине Мали Иђош и спровођење поступка прикупљања писмених понуда.
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 путничко моторно возило отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена
мора бити исплаћена пре 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.
Учесници у поступку прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег
понуђача имају право на повраћај депозита у року од 10 (десет) радних дана од дана
доношења Одлуке да се путничко моторно возило отуђи најповољнијем понуђачу.
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Овај Оглас објавити у дневном листу „Дневник”, у Службеном листу општине Мали Иђош,
на огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош, на интернет страни Општине
Мали Иђош, с тим што ће се рок за подношење понуда од 30 дана рачунати од наредног дана
од дана објављивања у службеном листу општине Мали Иђош.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Председник општине
Број: 463-20-1/2021-01
Дана: 10.05.2021. године
Мали Иђош

Председник општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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A köztulajdonról szóló törvény 27. és 33. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 72/11,
88/13 és 105/2014, 104/2016- egy. törvény és 108/2016, 113/2017, 95/2018 és 153/2020 szám), a
helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014egy. törvény, 101/2016- egy. törvény és 47/2018 szám) és Kishegyes község Statútumának 60.
szakasza 1. bekezdése 12) pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2019 szám) alapján,
Kishegyes polgármestere 2021. május 10-én meghozza a következő
HATÁROZATOT
Kishegyes község köztulajdonát képező ingóság -szolgálati személygépkocsi- írásos
ajánlatgyűjtés útján történő eladására irányuló nyilvános hirdetés közzétételéről és
közzéteszi a
HIRDETÉST
Kishegyes község köztulajdonát képező ingóság -szolgálati személygépkocsi- írásos
ajánlatgyűjtés útján történő eladására
ELADÁS TÁRGYA
A nyilvános hirdetés tárgya Kishegyes község köztulajdonát képező ingóság -szolgálati
személygépkocsi- írásos ajánlatgyűjtés útján történő eladása:
Szolgálati személygépkocsi: VAZ LADA, NIVA 1.7i 4x4, 5D, sötétkék, gyártási év:
2008, teljesítmény 59,5 kw, Köbcenti: 1690 cm3, Kishegyes község tulajdona,
rendszám SU 076-JA, regisztrálatlan
Ingóság kezdőára: 136.279,70 RSD
Letét összege: 13.627.97 RSD
Az említett jármű eladásának kezdőára az AMCC-katalógus alapján meghatározott. Az említett
jármű a látott és meglévő állapotban kerül eladásra, a vevő utólagos reklamációja nélkül.
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Az írásos ajánlatgyűjtési eljárásban azok a természetes és jogi személyek vehetnek részt, a
törvénnyel összhangban, akik a jelen hirdetés közzétételétől számított 30 napon belül beküldik a
hiánytalan ajánlatokat.
Az ajánlatot, az írásos ajánlatgyűjtési eljárás során, olvashatóan kell kitölteni és lezárt borítékban
elküldeni, látható megjelölve, mely hirdetésre és mely ingóságra vonatkozik, valamint hogy ki az
ajánlat benyújtója.
A jogi személy ajánlatának a következőket kell tartalmaznia: az eladás tárgyát képező ingóság
megjelölése, elnevezés, székhely és telefonszám, valamint a felhatalmazott személy aláírása, letét
befizetéséről szóló bizonylat, számlaszám a letét visszautalása esetére.
A jogi személy, az ajánlat mellé, csatolja az illetékes szerv által kiadott, gazdasági alanyok
nyilvántartási kivonatát és az adóazonosító jelről szóló bizonylatot.
A természetes személy ajánlatának a következőket kell tartalmaznia: az eladás tárgyát képező
ingóság megjelölése, vezeték- és utónév, cím, személyi igazolvány száma, személyi szám és
telefonszám, letét befizetéséről szóló bizonylat, számlaszám a letét visszautalása esetére, valamint
alá kell írni, de amennyiben magánvállalkozóról van szó, az ajánlat mellé csatolni kell az illetékes
szerv által kiadott nyilvántartási kivonatot is és az adóazonosító jelről szóló bizonylatot.
A beterjesztők kötelesek megjelölni az ajánlott árat, a tárgyat képező ingóságra vonatkozóan.
Amennyiben a beterjesztőt felhatalmazott személy képviseli, a felhatalmazás speciális és illetékes
szerv által hitelesített kell hogy legyen.
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Az ajánlat mellé minden beterjesztőnek el kell küldenie a letét befizetéséről szóló bizonyíték
eredeti példányát, abban az összegben, amelyet a jelen hirdetés tárgyát képező ingóságért ajánlott,
és amelyet Kishegyes község számlájára kell befizetni, ingóság eladásából származó bevétel
címén, a község hasznára 840-812151843-08, modell 97, hivatkozási szám 23-219.
Határidőn belül beérkezettnek tekintjük azt a Kishegyes község tulajdonát képező ingóság
eladására vonatkozó ajánlatot, amely a nyilvános hirdetésben megadott időpontig beérkezik, a
kézbesítés módjától függetlenül.
Az ajánlat hiányos, ha nem tartalmazza az előírtakat, ha nem mellékelik az előlátott
dokumentumokat, illetve ha nem tartalmazza a hirdetésben kért adatokat, vagy ha az adatokat nem
a hirdetéssel megegyezően adják meg.
Az a beterjesztő, aki nem küldi be határidőn belül az ajánlatot, illetve ha ajánlata hiányos, nem
vehet részt az ajánlatgyűjtési eljárásában, és a hiányos és határidőn kívül érkezett ajánlatokat
elvetjük.
Az írásos ajánlatgyűjtési eljárásban való részvételre irányuló jelentkezést, a jelen hirdetésben
megjelölt dokumentációval együtt, zárt borítékban kell elküldeni a következő címre: Kishegyes
község, Fő u. 32., a következő megjelöléssel: Kishegyes község hivatali járművei eladásával
foglalkozó és az írásos ajánlatgyűjtési eljárást lefolytató bizottság részére, közvetlenül az iktatón
keresztül vagy postai úton, látható megjegyzéssel ellátva: NEM FELNYITNI.
Az ajánlatok beküldésének határideje, a dokumentációval együtt, a közzétételtől számított 30 nap,
azzal, hogy a határidő a hirdetés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésének
másnapjától számítódik, illetve 2021.06.10. 12.00 óra.
Határidőn belül beérkezettnek tekintjük azokat az ajánlatokat, amelyek a megadott határidőn belül
beérkeznek Kishegyes község Községi közigazgatásához.
A fent említett ingósággal kapcsolatban bővebb információ Kishegyes község Községi
közigazgatásánál kapható, Fő u. 32., 21. sz. iroda, telefon 024/4730-010, 120-as mellék.
Azok a beterjesztők, akik határidőn küldik be az ajánlatot, illetve az hiányos, nem vehetnek részt
az írásos ajánlatgyűjtési eljárásban.
A szerződés megkötésével, a jármű tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos és egyéb, jelen
jogügylet megvalósítából eredő költség, illeték és közteher a vevőt terheli.
AZ AJÁNLATOK FELNYITÁSA ÉS A LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATTEVŐ
KIVÁLASZTÁSA
A hirdetésre beérkezett ajánlatok felnyitására 2021.06.11-én, 12.00 órakor kerül sor a községháza
kis tanácstermében, 3. sz. tanácsterem, a hirdetésre jelentkezők részvételével.
A nyilvános hirdetés útján közzétett ajánlatgyűjtési eljárás akkor sikeres, ha legalább egy
hiánytalan és határidőn belül beküldött ajánlat érkezik.
Az írásos ajánlatgyűjtési eljárást a Kishegyes község hivatali járművei eladásával foglalkozó és az
írásos ajánlatgyűjtési eljárást lefolytató bizottság végzi.
A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásának kritériuma a legmagasabb ajánlott ár.
A legkedvezőbb ajánlattevővel szerződés köttetik, azon határozat meghozatalától számított 30
napon belül, amellyel meghatározzák, miszerint a személygépkocsi a legkedvezőbb ajánlattevő
részére kerül eladásra, az adásvételi árat pedig a szerződés megkötése előtt ki kell fizetni.
A legkedvezőbb ajánlattevő részére a befizetett letét beszámítódik a teljes adásvételi árba.
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köti meg a szerződést, vagy nem fizeti be az
adásvételi árat a megadott határidőn belül, úgy tekintődik, miszerint elállt az ajánlattól, és elveszíti
a letét visszafizetésére való jogosultságot.
Azok az írásos ajánlatgyűjtési eljárásban résztvevők, akik nem lettek a legkedvezőbb ajánlattevők,
a letét visszatérítésére jogosultak, azon határozat meghozatalától számított 10 (tíz) munkanapon
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belül, amellyel meghatározzák, miszerint a személygépkocsi a legkedvezőbb ajánlattevő részére
kerül eladásra.
A jelen hirdetést meg kell jelentetni a Dnevnik napilapban, Kishegyes Község Hivatalos Lapjában,
Kishegyes község Községi közigazgatásának hirdetőtábláján, Kishegyes község honlapján, azzal,
hogy a határidő a hirdetés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésének
másnapjától számítódik.
Szerb Köztársaság
Kishegyes község
Polgármester
polgármestere
Szám: 463-20-1-2021-01
Kelt: 2021.05.10-én
Kishegyes

Marko Lazić, s.k.
Kishegyes

____________________ . ____________________
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139.
Na osnovu člana 27. i člana 33. Stav 2. Zakona o javnoj svojini („ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i
105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 44. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014- dr.zakon, 101/2016- dr.zakon
i 47/2018) i člana 60. Stav 1. Tačka 12). Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali
Iđoš“, br. 7/2019) Predsјednik opštine Mali Iđoš, dana 10.05.2021. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje pokretne stvari iz javne svojine opštine Mali Iđoš,
službenog putničkog motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda
i raspisuje
OGLAS
za otuđenje pokretne stvari iz javne svojine opštine Mali Iđoš, službenog putničkog
motornog vozila prikupljanjem pismenih ponuda
PREDMET OTUĐENJA
Predmet javnog oglasa je otuđenje pokretne stvari u javnoj svojini opštine Mali Iđoš,
prikupljanjem pismenih ponuda i to:
- Službeno putničko motorno vozilo: VAZ LADA, NIVA 1.7i 4x4 , 5D plava tamna boja,
godina proizvodnje: 2008, snaga 59,5 kw, Zapremina: 1690 cm3, vlasništvo opštine
Mali Iđoš, registarske oznake SU076-JA, neregistrovano
- Početna cијena pokretne stvari: 136.279,70 RSD
- Iznos depozita: 10% 13.627.97 RSD.
Početni iznos cијene za otuđenje gore navedenog vozila, utvrđen je u visini tržišne vrijednosti
vozila na osnovu kataloga AMSS. Navedeno vozilo, otuđuje se u viđenom i postojećem stanju, bez
prava kupca na naknadnu reklamaciju.
USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa
zakonom, koja u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, dostave potpune ponude.
Ponuda u postupku prikupljanja pismenih ponuda mora biti čitko popunjena i dostavlja se u
zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koverti na koji se oglas odnosi i na koju pokretnu
stvar, kao i ko je podnosilac ponude.
Ponuda pravnog lica mora da sadrži: naznaku pokretne stvari koja je predmet otuđenja, naziv,
sjedište i broj telefona i mora biti potpisana od ovlaćšenog lica, dokaz o uplaćenom depozitu, broj
računa za vraćanje depozita.
Uz ponudu pravnog lica prilaže se izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i
potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Ponuda fizičkog lica mora da sadrži: naznaku pokretne stvari koja je predmet otuđenja, ime i
prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, dokaz o uplaćenom depozitu, broj
računa za vraćanje depozita i mora biti potpisana, a ako je to lice privatni preduzetnik uz ponudu
se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.
Podnosioci ponude u obavezi su da u ponudi navedu iznos koji se nudi za predmetnu pokretnu
stvar.
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U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje mora biti specijalno i ovjereno
kod nadležnog organa.
Svi podnosioci ponuda moraju uz ponudu dostaviti original dokaza o uplati depozita, čiji je iznos
naveden uz pokretnu stvar, koja je predmet ovog oglasa i koji se uplaćuje na uplatni račun opštine
Mali Iđoš, primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština 840-812151843-08, broj
modela 97, poziv na broj 23-219.
Blagovremenom se smatra ponuda za otuđenje pokretne stvari u svojini opštine Mali Iđoš,
prispela, do dana i sata datom u javnom oglasu, bez obzira na način dostavljanja.
Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave kako je to
predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno
objavljenom oglasu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune ponude, ne mogu da učestvuju u postupku
prikupljanja ponuda, a nepotpune odnosno neblagovremene ponude se odbacuju.
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: za “Komisiju za prodaju službenih vozila opštine Mali Iđoš i
sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda“, 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 10.06.2021. godine u 12.00 časova.
Blagovremenima će se smatrati sve prijave koje stignu u opštinsku upravu Mali Iđoš do nevedenog
roka.
Sve potrebne informacije kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa pokretnosti, mogu se dobiti u
opštinskoj upravi Mali Iđoš, Glavna 32, Mali Iđoš, kancelarija br. 21, kontakt telefon 024/4730010, lokal 120.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja
pismenih ponuda.
Troškovi, takse i javne dažbine u vezi zaključenja ugovora, prenosa prava svojine vozila na kupca,
i svi drugi eventualni troškovi koji moraju nastati iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret
kupca.
POSTUPAK OTVARANJA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Otvaranje prispelih ponuda na Oglas obaviće se dana 11.06.2021. godine 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 prodaju službenih vozila opštine
Mali Iđoš i sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke
da se putničko motorno vozilo otuđi najpovoljnijem ponuđaču, a kupoprodajna cijena mora biti
isplaćena pre zaključenja ugovora.
Najpovoljnijem ponuđaču uplaćeni depozitni iznos uračunava se u ukupnu kupoprodajnu cijenu.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora ili ne plati kupoprodajnu cijenu u
navedenom roku, smatraće se da je odustao od ponude i gubi pravo na povraćaj depozita.
Učesnici u postupku prikupljanja pismenih ponuda koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača
imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od dana donošenja Odluke da se
putničko motorno vozilo otuđi najpovoljnijem ponuđaču.
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Ovaj Oglas objaviti u dnevnom listu „Dnevnik”, u Službenom listu opštine Mali Iđoš, na oglasnoj
tabli Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, na internet strani Opštine Mali Iđoš, s tim što će se rok
za podnošenje ponuda od 30 dana računati od narednog dana od dana objavljivanja u službenom
listu opštine Mali Iđoš.
Republika Srbija
Opština Mali Iđoš
Predsјednik opštine
Broj: 463-20-1/2021-01
Dana: 10.05.2021. godine
Mali Iđoš

Predsјednik opštine Mali Iđoš
Marko Lazić, s.r.

____________________ . ____________________
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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.
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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.
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načelnik Opštinske uprave
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