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На основу члана 27. и 29. 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 19. Уредбе о условима
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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.24/2012,
48/2015 и 99/2015, 42/2017, 94/2017, 16/2018) и Закључка Општинског већа бр: 06-23-8/2020-01 од
21.05.2020.г, Општинско веће дана 21.06.2021.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 општне Мали Иђош:
- Земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 637 м2, на катастарској парцели 1553 к.о.
Ловћенац, ул. Јован Томашевић, јавна својина општине Мали Иђош, 1/1, уписана у лист непокретности
2445, њива 1. класе, површине 637 м2.
Почетна цена по којој се непокретности отуђују износи 1.100,00 евра, с тим што се исплата врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Почетна цена од 1.100,00 евра утврђена је на основу процене ПРОЦЕНА ПЛУС доо за судско
вештачење и инжењеринг, Суботица, од 14.06.2021.г. израђена од стране судског вештака за
грађевинарство из Суботице дипл.инг. Миомира Паовице.
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања
писмених понуда.
Купцу ће се дати дозвола уписа (clausula intabulandi) ради уписа права својине код надлежне службе
за катастар непокретности тек по исплати у потпуности купопродајне цене.
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. Понуда
у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се разматрати.
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, фотокопију личне карте, а ако је лице
приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа.
2. За правна лица: назив, седиште и број телефона и мора да је потпише овлашћено лице. Уз понуду,
правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно
лице, које није старије од 30 дана.
3. Понуђени износ мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа (
већи од 1.100,00 евра).
Уз понуду се доставља:
1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини од 20% од почетне цене, који се уплаћује на уплатни рачун
општине Мали Иђош, примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 840-811151843-89,
број модела 97, позив на број 23-219,
2. Уколико подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора оверити јавни
бележник.
3. Фотокопија личне карте за физичка лица

4. Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може
извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.
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
024/4730-010, 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 22.07.2021.г. у 12,00 часова.

Благовременима ће се сматрати све пријаве које стигну у општинску управу Мали Иђош до
неведеног рока.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног
надметања.
Трошкови потврде уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи
из реализације овог правног посла падају на терет купца.
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
Отварање приспелих понуда на Оглас обавиће се дана 23.07.2021.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 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.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Учесници поступка прикупљања писмених понуда 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 објавитиу 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: 06-28-1/2021-01
Дана: 21.06.2021.г
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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180.
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ОПШТИНИ МАЛИ
ИЂОШ
Члан 1.
Правилником о додели једнократне помоћи у општини Мали Иђош(у даљем тексту: Правилник)
регулишу се облици, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на доделу једнократне
новчане помоћи .
Члан 2.
Право на једнократну новчану помоћ могу остварити социјално угрожени појединац или
породица држављани Републике Србије, са пребивалиштем на територији насељених места: Мали
Иђош, Фекетић и Ловћенац (у даљем тексту: корисник).
Породицом се сматра животна заједница родитеља (који су у брачној или ванбрачној заједници)
и деце (брачне, ванбрачне и усвојене). Као део породице сматрају се и крвни сродници до другог
степена сродства, под условом да сви живе у заједничком домаћинству.
Члан 3.
Право на једнократну новчану помоћ има корисник, који се изненада или тренутно нађе на
стању социјалне потребе, коју не може самостално превазићи и то нарочито у случајевима:
немогућности задовољења основних животних потреба, отклањања последица елементарних
непогода, прихвата по престанку смештаја у установу социјалне заштите, тешке болести и другим
ванредним и изузетно тешким приликама.
Члан 4.
Под задовољењем основних животних потреба подразумева се пре свега набавка неопходних
средстава за домаћинство као што су: намирнице и хигијенски прибор.
Под задовољењем других потреба: санација штете настале од непогоде и тешка болест.
Члан 5.
Право на једнократну новчану помоћ, корисник може да оствари два пута у току једне
календарске године, у озузетним приликама више пута.
Члан 6.
Финансирање коришћења овог права предвиђено је буџетом општине Мали Иђош као накнада
за социјалну заштиту из буџета.
Члан 7.
Право на једнократну новчану помоћ остварује се подношењем писменог захтева Центру за
социјални рад ( у даљем тексту Центру), (са одговарајућом пратећом документацијом),а потом се
захтев разматра на Комисији за доделу једнократне помоћи у (у даљем тексту Комисија) која се
састаје једном месечно
Захтев за доделу једнократне помоћи на прописаном обрасцу мора да садржи све неопходне
личне податке, адресу за пријем поште, као и изјаву корисника о одговорности за тачност и
ваљаност података.
Члан 8.
Подносиоци захтева поред захтева и потврде о пребивалишту (лична карта), за утврђивање
породичног, материјалног и здравственог статуса као основа за признавање права на једнократну
помоћ морају доставити и:

-- Доказ о приходима у заједничком домаћинству (уверење о примањима за претходна три
месеца која претходе месецу подношења захтева укључујући и новчану социјалну помоћ и дечји
додатак),
- изјава о стамбеном статусу,
- Потврда Националне службе за запошљавање за све радно способне чланове заједничког
домаћинства,
- Медицинска документација као доказ да корисник у породици има тешко болесну особу или
особу са инвалидитетом (Решење о утврђеном степену инвалидитета, Решење интерресорне
комисије, Решење о накнади за помоћ и негу другог лица или други званични документ на основу
кога се са сигурношћу и недвосмислено може установити испуњеност овог услова).
Члан 9.
Комисија разматра захтев и даје мишљење о испуњеност услова за доделу помоћи, у року од 30
дана од дана његовог подношења.
Уколико Комисија процени да корисник нема право на помоћ, Центар његов захтев одбија
решењем.
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине Мали
Иђош у року од 8 дана од дана пријема решења.
О жалби одлучује Општинско веће у року од 30 дана од дана подношења жалбе.
Члан 10.
.
Висину једнократненовчане помоћи у утврђује Комисија коју чини 4 члана и то:
- Један представник Центра за социјални рад
- Три представника Општине Мали Иђош
Члан 12.
На основу мишљења Комисије, Центар доноси Решење о признавању права
Члан 13.
Корисник је дужан да Комисији пријави сваку промену која на било који начин утиче на
остваривање права на једнократну новчану помоћ, најкасније у року од 15 дана од настанка те
промене.
Члан 18.
Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих или нетачних података и
непријављивања промена које утичу на губитак права, остварио право на једнократну новчану
помоћ , дужан је да, у складу са законом, надокнади штету коју је тиме нанео буџету општине
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине
Мали Иђош".
На основу члана 40. став 1. тачка 72. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ број 7/2019) и члана 42. Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Мали
Иђош“ број 16/2017 и 10/2018) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о додели једнократне новчане помоћи у општини Мали
Иђош
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Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о додели једнократне новчане помоћи у општини Мали
Иђош.
Правилник о додели једнократне новчане помоћи у општини Мали Иђош је саставни део овог
Решења.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине
Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општнско веће
Број: 06-28-2/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

181.
На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број
83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) и члана 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 21.06.2021. 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 2021. 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 2021. години, број: 06-23-2/2021-01 од
21.05.2021. године, (у даљем тексту: Комисија):
1. Вања Ђекић, уредник портала 025.rs Сомбор, на предлог Друштва новинаа Војводине
2. Радојица Мали, директор радија IP BC Info Бела Црква,
3. Габриела Шкарлак, руководилац општих послова на одељењу технике РТВ Панон, на предлог
Фондације „Панонија“

II
Задатак Комисије је да изврши оцену свих пројеката поднетих на Конкурсу за суфинансирање
проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине
Мали Иђош у 2021. години, број: 06-23-2/2021-01 од 21.05.2021. 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

Председнику и 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: 06-28-3/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

182.
На основу члана 64. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
број 7/2019) и члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
о додели аутоседишта за бебе за путничка возила у 2021. години
Члан 1.
Прихвата се предлог Комисије за доделу аутоседишта за бебе за путничка возила у 2021.
години.
Члан 2.
Списак изабраних подносилаца захтева са територије општине Мали Иђош саставни је део
овог решења.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине
Мали Иђош.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-28-4/2021-01
Дана:21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општнског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

183.
Obrazac 2
IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE/GRADA
MALI IĐOŠ ZA 2020. GODINU
Usvojen na sednici – _____ dana
Redni broj
aktivnosti

Programska aktivnost

Opis realizovane aktivnosti

Преглед Програма за интерну употребу - страна 7/17

Nadležni za
realizaciju

2021. godine
Predviđena sredstva
budžetskog fonda u

Utrošena sredstva
budžetskog fonda

Neutrošena sredstva
budžetskog fonda u

Izvršenje
planirane

aktivnosti

izveštajnoj godini

izveštajnoj godini

aktivnosti u %

10.757.000,00

10,04%

Upravljanje otpadom

1

RECIKLAŽNI CENTAR

UPRAVLJANJE OSTALIM
VRSTAMA OTPADA

OPŠTINSKA
UPRAVA MALI
IĐOŠ

11.957.000,00

1.200.000,00

Kontrola i upravljanje otpadnim vodama

2

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
POSTROJENJA ZA
PREĆIŠČAVANJE OTPADNIH
VODA

IZGRADNJA CENTRALNOG
POSTROJENJA ZA
PREČISTAČ OTPADNIH VODA
U MALOM IĐOŠU

OPŠTINSKA
UPRAVA MALI
IĐOŠ

426.524.000,00

3

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
MREŽE ZA SAKUPLJANJE I
ODVOĐENJE OTPADNIH
VODA

MAGISTRALNI KOLEKTOR
FEKALNE KANALIZACIJE
OPŠTINE MALI IĐOŠ

OPŠTINSKA
UPRAVA MALI
IĐOŠ

239.800.000,00

223.447.808,54

170.001.510,88

203.076.191,46

52,39%

69.798.489,12

70,89%

0,00

100.00%

Informisanje, edukacija, promocija i popularizacija zaštite životne sredine

4

EKOLOŠKA EDUKACIJA

KAMPANJA POKRETA ZA
EKOLOŠKU OPŠTINU MALI
IĐOŠ

OPŠTINSKA
UPRAVA MALI
IĐOŠ

345.000,00

345.000,00

Ostalo
Aktivnost
UKUPNO

/

/

/

/

Obrazloženje

IZVEŠTAJ SASTAVIO/LA

ODGOVORNO LICE

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04,
36/09, 36/2009 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон
и 95/18 – др. закон) и члана 60. став 1. тачка 5. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 7/2019) Општинско Веће Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Мали Иђош за 2020. годину

Члна 1.
Даје се сагласност на Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Мали Иђош за 2020. годину.
Члан 2.
Извештај о коришћењу средства буџетског фонда за заштиту животне средине општине
Мали Иђош за 2020. годину, чини саставни део овог Решења.
Члан 3.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се „Службеном листу општине
Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број:06-28-5/2021-01
Дана:21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

184.
На основу члана 61 става 6. Закона о буџетском систему („Сл.гласник Ребублике Србије“ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018 и 31/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“
број 55/2020 и 15/2021) Општинско веће на седници одржаној дана 21.06.2021. године доноси

РЕШЕЊE
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

НОВА
АПРОПРИЈАЦИЈА

Опис

Употреба текуће
буџетске резерве

Утврђено Одлуком о
изменама и допунама
Одлуке о буџету
општине Мали Иђош
за 2021.годииу од
25.06.2021.г.

Извор финансирања

Економска
класификација

Програмсак
класификација /
Пројекат

Позиција

Функција

Средства текуће буџетске резерве утврђене на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Мали Иђош за 2021.годину („Сл.лист општине Мали Иђош“ број 55/2020 и 15/2021) у висини од 1.000.000,00
динара распоређује се на следећу отворену апропријацију због недовољно предвиђених средстава у Одлуци:

Глава

Раздео

1.

ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ИЂОШ
ПРОГРАМ 5. – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
5

Активност 0002-Мере подршке руралном развоју

421

110

451
1

01

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама
УКУПНО:

2.
3.

2.250.000,00

1.000.000,0
0

3.250.000,00

2.250.000,00

1.000.000,00

3.250.000,00

О реализацији стараће се Оделење за буџет, финансије и ЛПА.
Решење се обављује у службеном листу Општине Мали Иђош а примењује се од 28.06.2021. године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-28-6/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош
Преглед Програма за интерну употребу - страна 9/17

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

185.
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, 95/2018 и 153/2020) и члана 59. Пословника Општинског
већа Општине Мали Иђош(„ Службени лист Општине Мали Иђош“, бр. 22/2020), Општинско веће
дана 21.06.2021. године доноси,
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретности које се налазе у јавној својини општине Мали
Иђош, прикупањем писмених понуда и то катастарских парцела 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4,
1624/5, 1624/6, 1624/7, 1624/8, 1624/9, 1624/10, 1624/11, 1624/12 ко Ловћенац, уписане у Лист
непокретности број 2445 ко Ловћенац.
Члан 2.
Поступак отуђења ће се спровести поступку јавног оглашавања, прикупљањем писмених
понуда, а по претходно прибављеној процени непокретности од стране „ Процена плус доо за судско
вештачење и инжењеринг“ из Суботице, Др. Миомир Паовица дипл.грађ.инг.
Члан 3.
Овај Закључак је потребно објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број:06-28-7/2021-01
Дана:21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

186.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Ержебет Гараи из Фекетића од дана 19.05.2021. године за финансијску помоћ
у набавци медицинског помагала и одобрава се исплата износа од 20.000,00 РСД и задужује се
Центар за социјални рад општине Мали Иђош за даљу реализацију.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско

веће
Број: 06-28-8/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

187.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош дана 21.06.2021. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе Хајрулахи Фазлије из Малог Иђоша од дана 19.05.2021. године задужује се
Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове
општинске управе општине Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-9/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

188.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош дана 21.06.2021. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе Гаши Туше из Малог Иђоша од дана 20.05.2021. године задужује се Одељење
за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове општинске
управе општине Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-10/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош
Преглед Програма за интерну употребу - страна 11/17

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

189.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Берише Ибрахима из Малог Иђоша од дана 21.05.2021. године за финансијску
помоћ у лечењу детета и одобрава се исплата износа од 15.000,00 РСД и задужује се Центар за
социјални рад општине Мали Иђош за даљу реализацију.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-11/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

190.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одбија се молба Дарка Перазића из Ловћенца од дана 26.05. и 08.06.2021. године коју је
поднео због проблема са изливањем отпадних вода из канализације.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-12/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

191.

На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одбија се молба Драгана Новаковића из Малог Иђоша од дана 28.05.2021. године којим тражи
да му се изда у закуп стан у улици Главна број 43. Молба се одбија из разлога што је предметна
непокретност предвиђена за кадровске потребе.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-13/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

192.
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, 95/2018 и 153/2020) и члана 59. Пословника Општинског
већа Општине Мали Иђош(„ Службени лист Општине Мали Иђош“, бр. 22/2020), Општинско веће
дана 21.06.2021. године доноси,
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретности којa се налази у јавној својини општине Мали
Иђош, прикупањем писмених понуда и то катастарскe парцелe 1647 ко Ловћенац, уписанa у Лист
непокретности број 2445 ко Ловћенац, а који је покренут на захтев Богдана Вујиновића из Ловћенца.
Члан 2.
Поступак отуђења ће се спровести поступку јавног оглашавања, прикупљањем писмених
понуда, а по претходно прибављеној процени непокретности од стране „ Процена плус доо за судско
вештачење и инжењеринг“ из Суботице, Др. Миомир Паовица дипл.грађ.инг.
Члан 3.
Овај Закључак је потребно објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-28-14/2021-01
Дана:21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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193.
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, 95/2018 и 153/2020) и члана 59. Пословника Општинског
већа Општине Мали Иђош(„ Службени лист Општине Мали Иђош“, бр. 22/2020), Општинско веће
дана 21.06.2021. године доноси,
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом писма о намерама упућеног од стране „Агроконс“ д.о.о. из Малог Иђоша, покреће се
поступак отуђења непокретности којa се налази у јавној својини општине Мали Иђош, јавним
оглашавањем,прикупањем писмених понуда и то катастарскe парцелe 89/2 ко Фекетић, уписанa у
Лист непокретности број 4951 ко Фекетић. Поступак отуђења ће се спровести по претходно
прибављеној процени непокретности од стране „ Процена плус доо за судско вештачење и
инжењеринг“ из Суботице, Др. Миомир Паовица дипл.грађ.инг.
Члан 2.
Пре покретања поступка отуђења потребно је донети одлуку на Скупштини општине Мали
Иђош о одузимању права коришћења Месне заједнице „Фекетић“, у складу са Законом о јавној
својини.
Члан 3.
Овај Закључак је потребно објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-28-15/2021-01
Дана:21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

194.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Драгане Бошковић из Малог Иђоша за санирање штете на плафону терасе и
одобрава се износ од 10.000,00 динара у грађевинском материјалу и предмет се доставља Одељењу
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију Општинске управе општине Мали Иђош за
даље решавање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-28-16/2021-01

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош
____________________ . ____________________

195.
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, 95/2018 и 153/2020) и члана 59. Пословника Општинског
већа Општине Мали Иђош(„ Службени лист Општине Мали Иђош“, бр. 22/2020), Општинско веће
дана 21.06.2021. године доноси,
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретности којa се налази у јавној својини општине Мали
Иђош, прикупљањем писмених понуда и то катастарскe парцелe 1787 ко Ловћенац , а који је
покренут на захтев Душана Радовановића из Ловћенца.
Члан 2.
Поступак отуђења ће се спровести поступку јавног оглашавања, прикупљањем писмених
понуда, а по претходно прибављеној процени непокретности од стране „ Процена плус доо за судско
вештачење и инжењеринг“ из Суботице, Др. Миомир Паовица дипл.грађ.инг.
Члан 3.
Овај Закључак је потребно објавити у „Службеном листу Општине Мали Иђош“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-28-17/2021-01
Дана:21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

196.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Црногоско културно просвјетног друштва „Принцеза Ксенија“ од дана
09.06.2021. године за суфинансирање трошкова путовања рецитатора из Ловћенца за Цетиње и
одобрава се исплата износа од 40.000,00 динара. Задужује се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију за даље реализавање овог закључка.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
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Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-18/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

197.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош дана 21.06.2021. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе „Klas Novi Extra“ из Малог Иђоша од дана 01.04.2021. године предлаже се
подносиоцу молбе да се при изградњи паркинг места на адресу Главна улица број 20., поштују
одредбе Закона о планирању и изградњи и да се изградњи приступи на основу одговарајуће
документације.
С обзиром да је предметна парцела на којој се планира изградња у јавном власништву,
потребно је да подносилац захтева уреди имовинско-правне односе са Општином Мали Иђош и
са Аутономном покрајином Војводине.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-19/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

198.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се молба Удружења „Наш живот“ из Ловћенца од дана 14.06.2021. године и одобрава
се преусмеравање средстава добијеног за пројекат Организовање меморијалног турнира у малом
фудбалу „Ненад Вукославчевић“. Преусмерена средства удружење ће искористити за организовање
зимског турнира у малом фудбалу.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-20/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

199.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
На основу извештаја грађевинског инпсектора општинске управе општине Мали Иђош од
27.05.2021. гоидне и молбе Милеве Станојевић из Малог Иђоша одобрава се износ од 15.000,00
динара у грађевинском материјалу за санирање штете настале на породичној стамбеној згради
Милеве Станојевић и предмет се доставља Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију Општинске управе општине Мали Иђош за даље решавање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-28-21/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

200.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе Клуба произвођача из Малог Иђоша од дана 15.06.2021. године, Општина
Мали Иђош ће се обратити ДТД „Северна Бачка“ д.о.о. из Суботице, као надлежном субјекту.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-22/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош
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Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

201.
На основу члана 59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 22/2020) Општинско веће општине Мали Иђош на седници одржаној дана
21.06.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Поводом молбе упућене Општинском већу општине Мали Иђош од стране руководиоца
Одељења за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове
дана 16.06.2021. године задужује се грађевински инспектор општинске управе општине Мали Иђош
и ЈП „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша за прописно обележавање кућа не територији општине
Мали Иђош за које постоје правноснажна решења о рушењу и за које се процени да представљају
непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и безбедност саобраћаја.
Члан 2.
Задужује се ЈП „Комунал Мали Иђош“ из Малог Иђоша да приступи спровођењу
правноснажних решења о рушењу у што краћем року или да за то ангажује другог субјекат, све у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним набавкама.
Члан 3.
Задужује се грађевински инспектор да у року од 30 дана поднесе извештај Општинском већу
Општине Мали Иђош.
Члан 4.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
веће
Број: 06-28-23/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа Општинско
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

202.

На основу члана 13.Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3.и члана 8.
Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош
(„Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош дана
21.06.2021. године донело је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА Анализа
постојећег стања

Географске и административне карактеристике: Општина Мали Иђош налази се у Војводини,
Република Србија, у средишњем делу Бачке. Територија општине граничи се са пет војвођанских
општина – на северу са општином Бачка Топола, на истоку са општном Бечеј, на југоистоку са
општином Србобран, на југозападу са општином Врбас, на југу са општином Кула. Територија
општине заузима површину од 181 км.Према попису становништва из 2011.године,општина
Мали Иђош има 12.031 становника. Карактеристика простора је његов „копнени“ карактер –
удаљен је од Дунава и Тисе, а нема непосредну везу ни са Великим бачким каналом. Из
централног положаја овог простора између Тисе и Дунава произилази да је овај простор одувек
био транзитна територија у правцу север-југ.Општина Мали Иђош и данас има веома повољан
саобраћајно-географски положај.Кроз њу пролазе међународни пут Е-75 и међународна
железничка магистрала Будимпешта-Суботица-Београд.Општина Мали Иђош има 3 насеља
организованих кроз 3 месних заједница.
Природни услови и животна средина: Сва насељена места у општини Мали Иђош лоцирана су
у централном делу Бачке, на јужном делу Бачке лесне заравни.На територији општине Мали
Иђош надморске висине се крећу од 93-125 m. Брежуљци и интерколинске депресије дају
терену валовит изглед.Поменути облици имају правац север-југ, односно, нагињу правцу
северозапад-југоисток.Највише се истичу округле, дугуљасте, а присутне су интерколинске
депресије неправилног облика и крећу се од 100-300 m, у пречнику.Конфигурација самог терена
условила је и морфологију насеља. Геолошке карактеристике На основу досадашњих
геолошких истраживања установљено је да испод квартарних наслага постоје врло моћне
наслаге терцијера чија се дебљина од Дунава према истоку постепено повећава.Подлогу
терцијарних наслага чине мезозојске формације, магматске стене и веома старе палеозојске
творевине.У геолошком погледу ово је лесно подручје, створено у другој половини
миленијума.Терен је састављен од фине ситне субаерске прашине која је прекривена хумусним
слојем дебљине 40-80 cm. Дебљина лесне наслаге износи 10 m. На лесном одсеку јасно се види
смеђа зона која нас упућује да је лес наталожен у два маха.За време стварања ове смеђе зоне
клима је била влажна и богатија флором.Каснијим захлађењем дошло је до навејавања горњег
слоја леса, који је по времену настанка млађи од доњег слоја.Због мењања климе на овом млађем
лесу формирао се горњи хумусни слој.Општина Мали Иђош, као и читава северна Бачка,
сиромашна је водом.На основу досадашњих истраживања подземних вода утврђено је да
хидрогеолошки колектори могу да задовоље садашње потребе водоснабдевања становништва
и индустрије.Међутим, коришћење ових вода за потребе пољопривреде (наводњавање)
превазилази реалне могућности хидрогеолошких колектора.Површинске воде су такође
оскудне.Постоји мали број површинских токова који су сиромашни водом, а већина њих током
летњег дела године пресуши.Криваја би пружала изузетне могућности за развој биљног и
животињског света, а свакако би била и богатија рибом да није приметно загађење,
проузроковано упуштањем непречишћених отпадних вода са сточних фарми на простору кроз
који протиче.Обале, као и
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само корито, запуштени су и загађени чврстим отпадом бацањем свакојаког смећа.Територија
општине Мали Иђош налази се на педолошким творевинама формираним на лесној тераси и
лесном платоу.Ове геоморфолшке творевине условиле су и формирање више типова земљишта.
Површинске воде Криваја је, после Дунава и Тисе, највећи површински водоток у Бачкој. Највећи
део своје долине Криваја је усекла у Бачку лесну зараван, а мањи у Бачку лесну терасу.Природни
почетак Криваје налази се на пустари Павловац, југозападно од Суботице. Настаје од седам
мањих водотока. Криваја од свог настанка до Бачке Тополе тече према југу, а од Бачке Тополе
скреће на запад и тај правац задржава до Бајше. Од Бајше скреће према истоку, а затим ка
југоистоку и тај правац задржава све до Србобрана, протичући западном ивицом Малог Иђоша
и источном ивицом Ловћенца и Фекетића. Криваја прима са десне стране веће притоке-канале
(Широка долина, Велика долина и Дубока долина) које имају правац северозапад- југоисток.
Дужина Криваје од изворишта до ушћа износи 65 km. Међутим, природни ток Криваје је за 48 km
вештачки продужен према северу до државне границе. Прокопавање је извршено ради
одводњавања бара из предела Златни крај и Таванкут. Од државне границе прокопан је мањи
канал до језера код Кунбаје у Мађарској у дужини од 8 km. Карактеристично за ток Криваје је
њена релативно велика ширина у односу на дубину, тромост, односно спорост протицања и
изразито меандрирање, што је последица малог протока и конфигурације терена. Река протиче
кроз пољопривредне површине, а њен појас карактерише и недостатак зеленила дуж тока.Обале су
углавном обрасле трском и другим барским биљем.Максимални водостај је у пролеће и у јесен, а
минимални у лето. Подземне воде Подземне воде сачињавају воду која лежи у порозном
земљишту до првог вододржљивог слоја.Највеће пространство заузимају у стенама са
интергрануларном порозношћу.У прошлости је фреатска издан била најважнији снабдевач водом
људи и стоке.Вода се захватала помоћу копаних бунара.Фреатске воде су неуједначеног квалитета
и често се у једном насељу јављају сасвим неочекивани параметри.Воде најчешће имају
повишен садржај гвожђа, велику тврдоћу, повећан садржај нитрата и нитрита.Поред тога, ове воде
су подложне бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине постоји велики број загађивача које
ствара човек. Климатске карактеристике На територији општине Мали Иђош констатована је
континентална клима.У току године изражена су четири годишња доба.Пролеће и јесен су
пролазна доба и одликују се варирањем дневних температура.Лето је скоро стално топло, док
је зима хладна и снеговита. Температура ваздуха - Средње годишње температуре ваздуха имају
такав ток да је најхладнији месец у години јануар -2,5°С, а најтоплији јули са 21,2°С. Средња
годишња температура је 10,8°С, а средња температура у вегетационом периоду је 20,6°С.
Годишња амплитуда је 24°С.Мразеви су доста честа појава.Први мразеви се појављују у другој
половини октобра, а ретко када и крајем септембра.Последњи мразеви се јављају у априлу, а ређе у
мају.Према томе мразева има 6-7 месеци током године. Облачност и осунчавање - Просечна
годишња облачност у општини Мали Иђош износи 5,6 десетина. На основу средњих месечних
вредности облачност се креће 3,8- 7,8 десетина. Највећа облачност је у децембру (7,8 десетина),
јануару (7 десетина), новембру (6,8 десетина), а најмања у августу (3,8 десетина), септембру (4,3
десетина), јулу и октобру (4,5 десетина). Падавине - Просечна вредност годишње висине падавина
за Општину износи 592 тт.Највећу просечну вредност висине падавина имају јули 74 тт и
јуни 66 тт.Најсувљи су март 31 тт и октобар 32 тт.Киша се углавном излучује у виду сипећих
киша и пљускова.Сипеће кише су корисне за биљке, међутим, дуготрајне сипеће кише
претерано влаже земљиште услед чега се успорава раст биљака, сазревање плодова или наступају
трајна оштећења.Поред тога долази до интезивног спирања земљишта, стварања ерозије.Уопште
велике количине падавина доводе до прекомерне влажности земљишта које погоршава услове
аерације и размене гасова.

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: На основу утврђених биодинамичких карактеристика
популације, досадашњих развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и
прогнозираног привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021.год.за општину
Мали Иђош прогнозиран је благ пад укупног броја становника.Не треба очекивати да ће ово
смањење популације значајније реметити укупан развој.Значајнији ће бити утицај квалитета
становништва, јер негативни природни прираштај значи његово старење, погоршавање виталних
карактеристика и у дужем периоду проблеме обезбеђивања довољног броја радно способног
становништва.
Диверзификација руралне економије: Диверзификација је употпуњавање или проширивање
производног или продајног асортимана укључивањем нових производа и услуга који се разликују
од
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досадшњих.Ти нови производи и услуге нуде се на другим сегментима тржишта, произведени су
на другачији производни процес, примена и начин употребе нових производа и услуга су
другачији од постојећих.Да би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст прихода
становништва (већине сеоских насеља), веома важан развојни приоритет треба да буде развој
малих и средњих предузећа.Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских насеља, као и
недовољно ангажована радна снага треба да се активира обезбеђењем услова за развој
прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада пољопривредних производа, услужне
делатности итд.), чиме би се обезбедио и бржи трансфер становништва из примарних
делатности.Интензивирањем привредног и укупног развоја Општине ангажоваће се највећи део
контигента радно способног становништва. Избор делатности је релативно широк и оне се могу
сврстати у неколико група: oдгајивачке, прерађивачке делатности, занатство и личне услуге и
домаћа радиност. Одгајивачке делатности се могу организовати у релативно кратком року:гајење
лековитог биља, узгој цвећа и украсног биља, пчеларство, производња печурака итд. Избор
прерађивачких делатности првенствено треба базирати на пољопривреди односно извршити избор
производа за којима постоји тржња на тржишту.Развој занатства и личних услуга треба подстицати
првенствено у правцу развоја дефицитарних заната у функцији задовољавања потреба
становништба и привреде овог подручја, као и у функцији развоја туризма.Развој домаће
радиности (као основне или допунске делатности становништва) треба да је у сарадњи са
носиоцима развоја туризма, како би израда предмета била у функцији развоја туризма.
Рурална инфраструктура: Апсолутни приоритет у коришћењу средстава општине треба да
буде изградња руралне инфраструктуре.Нереално је очекивати било какав економски
напредак или инвестиције као ни останак људи на селу уколико не постоје основни услови за
живот као што су стабилно електрична напајања, доступна вода, изграђена пристојна путна
мрежа, комуникације или решен проблем канализације.Ови трошкови су велики нарочито у
руралним пределима где је мали број становника.Због тога, често студије оправданости
инвестирања у руралну средину показују да је то изузетно скупа инвестиција по глави
становника.Међутим не треба никад да се постави дилема о дугорочној оправданости овог
улагања.Потребе су велике и зато је јако важно изградити систем одлучивања о приоритетима
за реконструкцију или изградњу заснованим на реалним потребама исказаним од самих
становника и на транспарентним критеријумима.Улагање у инфраструктуру је велики задатак за
општину и зато је потребно у што је већој могућој мери истражити могућност
кофинансирања.Потенцијални кофинансијери могу бити министарства и донатори.

Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Пољопривредно земљиште захвата 85% територије општине Мали
Иђош и највећим делом се користи за ратарску производњу, међутим, како макроекономске
неизвесности не омогућавају да се до 2029.године прецизније дефинишу потребе индустрије,
грађевинарства, саобраћаја, енергетике, рударства и других привредних активности за простором,
потребно је прихватити чињеницу да ће се те потребе претежно подмиривати на рачун
рационалнијег и потпунијег искоришћавања већ раније преузетог пољопривредног земљишта.
Према попису из 2012.године, 1316 газдинстава обрађује
15.372 ha.На подручју општине Мали Иђош матични супстрат чине лес и алувијалне творевине. У
зависности од тога земљиште се у овој општини дели на два основна подтипа: иницијално
земљиште на лесу и иницијално земљиште на алувијалним творевинама. У општини Мали Иђош
се може издвојити пет различитих земљишта: чернозем карбонатни, ливадска црница карбонатна,

чернозем и ливадска црница, дилувијалноалувијални наноси карбонантни и бескарбонантни и
ридска црница песковита карбонатна и бескарбонатна.Чернозем и ливадска црница у структури
земљишта учествују са 93%, што значи да скоро целу територију општине чини земљиште
природно погодно за пољопривредну производњу.
Вишегодишњи засади: Општина Мали Иђош располаже са 47 ha воћњака и 24 ha
винограда.Према подацима добијеним на основу пописа пољопривреде из 2012.године у општини
Мали Иђош142 пољопривредних газдинстава бави се воћарством, и то гајењем јабуке на 4ha ,
крушке на 6 ha, брескве на 3 ha, кајсије на 9 ha, вишње на 8 ha, шљиве на 6 ha, ораха на 2ha,
лешника на 7 ha, а остале воћне врсте на 2 ha.
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Сточни фонд: Општина Мали Иђош располаже са 64 ha коришћених ливада и пашњака.Под
крмним биљем налази се око 300 ha.Према попису пољопривреде има 419 објекта за смештај
говеда (са смештајним капацитетом од 4570), затим 1667 објекта за смештај свиња (са смештајним
капацитетом 20758), 664 објекта за смештај кокошака и 254 објекат за смештај остале стоке. У
општини Мали Иђош има око 2299 говеда, око 6647 свиња, 1723 овца, 649 коза.
Механизација, опрема и објекти: Према подацима пописа пољопривреде 2012.године у
општини Мали Иђош има 112 једноосовинских трактора (110 старије од 10 година),
двоосовинских трактора има 711 (702 старије од 10 година). На територији општине има 109
комбајна ( 101 старији од 10 година).
Остала пољопривредна механизација: 127 берача кукуруза, 542 плуга, 153 тањирача, 157 дрљаче,
284
сетвоспремача, 14 ротофреза, 277 растурача минералног ђубрива, 81 растурача стајњака, 345
сејалица, 262 прскалица, 648 приколице и 117 косилица. Механизација је застарела и императив је
модернизација механизације.Опрема је такође углавном застарела.
Радна снага: Од укупно 1.316 газдинстава у општини на 1.075 газдинстава је стално запослено
једно до два лица, на 219 газдинстава је стално запослено три до четири лица, на 15 газдинстава је
запослено пет до шест лица, а на 7 газдинстава је запослено седам и више лица. Сезонска
радна снага се на породичним газдинствима запошљава са 67 годишњих радних јединица, а на
газдинствима правних лица са 36 радних јединица.Управници на газдинствима су већином
мушкарци који управљају са 1.021 газдинства, у односу на жене које су управнице на 295 имања.
Структура пољопривредних газдинстава: У општини Мали Иђош регистровано је 1316
пољопривредних газдинстава, која располажу са 15.375 ha земљишта.Регистрованих газдинстава
која располажу са мање од 1 ha има 490, са површином између 1-2 ha има их 220, са површином
између 2-5 ha има их 214, површина између 5-10 ha 99, површина између 10-20 ha 64, површина
између 20-30 ha 28,
између 30-50 ha 25, између 50-100 ha 57, и преко 100 ha има 18 газдинства.Када је сточарство у
питању, према попису из 2012. године имамо 1147 газдинстава са мање од 4 условна грла, 90
газдинства са 5-9 условних грла, 27 газдинства са 10-14 условних грла, 17 газдинства са
15-19 условних грла, 24
газдинства са 20-49 условних грла, 7 газдинстава са 50-99 условних грла, 1 газдинство са 100-499
условних грла и 3 газдинстава са преко 500 условних грла.
Производња пољопривредних производа: У општини Мали Иђош површине под поврћем,
бостаном и јагодама износе 6 ha, под индустријским биљем 2.969 ha, под житима и махунаркама
11.321ha ,под крмним биљем 300ha, под воћњацима 47 ha и под виноградима 24 ha.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:У општини Мали Иђош постоје два
модела удруживања пољопривредних произвођача: удруживање кроз задруге и удруживање кроз
пољопривредна удружења. У општини постоји четри земљорадничких задруга, и постоји пет
удружења пољопривредних произвођача.
Трансфер знања и информација: Пољопривредна стручна служба има важну улогу у подизању
општег знања и примени одговарајуће технологије гајења биљака и животиња, менаџменту
производње, стандарда и регулатива Европске уније на одабраним и другим пољопривредним
газдинствима, у едукацији пољопривредних произвођача давањем препорука и стручних савета,
организовањем семинара, радионица и издавање стручних публикација, као и низом других
активности којима омогућава унапређење пољопривредне производње.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

1

Назив
мере

Регреси

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

100.1

450.000,00

УКУПНО

Износ постицаја Износ подстицаја
по јединици мере по кориснику (%)
(апсолутни износ (нпр. 30%, 50%,
у РСД)
80%)
0,00

100

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

24.000,00

0,00

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

450.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици мере
(апсолутни износ
у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет за
текућу годину без
пренетих обавеза (у
РСД)

Инвестиције у физичку
имовину
пољопривредних
газдинстава

101

1.250.000,00

УКУПНО

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

100

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

42.000,00

0,00

1.250.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици мере
(апсолутни износ
у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја
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Редни
број

1

2

Назив мере

Суфинансирање трошкова
ветеринарских услуга и
набавке лекова, вакцина и
витамина за одгајиваче
говеда, свиња, овце, козе
и пчеле

Суфинансирање закупа
пијачног простора

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

601

450.000,00

0,00

100

20.000,00

0,00

602

350.000,00

0,00

100

10.000,00

0,00

Шифра
мере

УКУПНО

Пренете
обавезе

800.000,00

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

Вредност у РСД
2.500.000,00
450.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
800.000,00
0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Корисници мера подршки су
регистровани пољопривредни произвођачи и задруге. Циљ наведених мера подршке из овог
програма јесте повећање броја пољопривредних осигурања, повећање броја сточара, односно
проширење постојећег сточног фонда, подршка у финансирању набавке опреме, механизације, као
и очување односно повећање виталности и здравственог стања стоке на територији општине Мали
Иђош. Ове мере олакшавају и поступак уматичења животиња.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних корисника о мерама подршке и о
могућностима које програм пружа вршиће се путем локалних медија, web sajta општине и директним информисањем
пољопривредних произвођача.

Мониторинг и евалуација: Имајући у виду број грла у општини, опремљеност газдинстава, у
смислу машинског парка и опреме, као и ниво удруживања пољопривредника у задруге или
удружења, након спроведених мера подршке стећи ће се увид у промену стања на овим пољима, те
ћемо имати јасну слику о постигнутим резултатима и о ефикасности мера.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“,
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које нису предвиђене у
оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја.Ова мера је у складу са Националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024.године. На територији општине Мали
Иђош говедарство и свињарство су сигнификантне гране сточарства.У циљу одрживог развоја ових грана
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога зависи њихова
продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње.
2.1.2. Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства: - подизање
конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача; - обезбеђивање услова за уравнотежен
развој; - повећање броја грла; - побољшање здравствених особина животиња; - подизање стандарда живота у
руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних
газдинстава; - подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда – старија
од 24 месеца или 30 грла крмача
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са
Националнiм програмом за пољопривреду.Корисници средстава ће поднети изјаву да нису користили средства и
да нису поднели захтев за коришћење средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за
доделу средстава по конкурсу општине Мали Иђош.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: - Корисник
треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом на територији општине Мали Иђош - Корисник мора имати активни статусни број регистрован у
регистру ветеринарских станица, који је регистрован у општини Мали Иђош. - Корисник са пребивалиштем и
производњом на територији општине Мали Иђош;
- Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са даном објављивања конкурса; - Подносилац пријаве може конкурисати само у две
категорије
2.1.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: - Потврда
надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда односно свиња (подаци о газдинству),
не старија од месец дана од дана подношења захтева - Рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у
периоду од 01.01.2021.године до дана подношења захтева.
2.1.8.

Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

100.1.1

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор
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Да/Не Бодови

1

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобрајвају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 24.000 динара по
кориснику, за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца односно 30 грла
крмача.
2.1.11.

Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број третираних грла

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити
конкурс пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава.Локална
самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку кампању информисања, конкурс ће бити
објављен на сајту општине Мали Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним
таблама месних заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и
прихватљивости.Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према
конкурсу за подношење захтева.Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани.Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.Захтеви који стигну комплетни,
благовремено и у складу са условима конкурса ће бити прегледани по редоследу њиховог
пристизања.Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним
пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.

2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2.2.1. Образложење: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава омогућују раст
конкурентности.Ова мера омогућава да пољопривредна газдинства повећају продуктивности и конкурентности
као и да унапреде квалитет производње.
2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа, раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и
иностраног тржишта; усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у складу са
Националним програмом за рурални развој.Корисници средстава ће поднети изјаву да нису користили средства и да
нису поднели захтев за коришћење средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна за доделу
средстава по конкурсу општине Мали Иђош.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: - Корисник
треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом на територији општине Мали Иђош; - Корисник са пребивалиштем и производњом на територији
општине Мали Иђош; Корисник мора да има рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски
докуменат са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у
периоду од 01.01.2021. године до дана подношења захтева. - Подносилац пријаве мора регулисати доспеле
пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са даном објављивања
конкурса; - Подносилац пријаве може конкурисати само у две категорије

Преглед Програма за интерну употребу - страна 29/17

2.2.7. Специфични критеријуми: Сектор млека -Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која
поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних крава; - У случају набавке нових машина
и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву,
односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава; - У случају када се ради о набавци квалитетних
приплодних грла, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно
10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза. Сектор меса - Прихватљиви корисници су они корисници који у
Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и
промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој:
мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача
и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. - У случају када се ради о
набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају
инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних приплодних
говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних приплодних
крмача. У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да: Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ
имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, односно
0,2-100 hа винове лозе. - У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на
крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и
хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе - Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која
на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање
од 3 hа производње поврћа на отвореном простору Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) - Прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ
Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. - За инвестиције за
набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање
од 100 ха земљишта под осталим усевима. Сектор пчеларства - У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба
да имају 5-500 кошница. - У сектору аквакултуре (производње конзумне астрмке и шаранске рибе) нема специфичних
критеријума прихватљивости
2.2.8.

Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.10

Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11

Машине за ђубрење земљишта

101.1.12

Машине за сетву

101.1.13

Машине за заштиту биља

101.1.14

Машине за убирање односно скидање усева

101.1.15

Машине за транспорт

101.1.16

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.1.17

Машине и опрема за наводњавање усева

101.1.2

Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

101.1.3

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

101.1.4

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара;
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.1.5

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;

101.1.6

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.1.7

Опрема за третман папака

101.1.8

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.1.9

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.1

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса

101.2.10

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.11

Машине за допунску обраду земљишта

101.2.12

Машине за ђубрење земљишта

101.2.13

Машине за сетву

101.2.14

Машине за заштиту биља

101.2.15

Машине за убирање односно скидање усева

101.2.16

Машине за транспорт

101.2.17

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.2.18

Машине и опрема за наводњавање усева

101.2.2

Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

101.2.3

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара;
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака

101.2.4

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов

101.2.5

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну
храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту ст

101.2.6

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.2.7

Опрема за третман папака

101.2.8

Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

101.2.9

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.3.1

Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.3.2

Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја

101.3.3

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

101.3.3

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

101.3.4

Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива

101.4.1

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.10

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору

101.4.11

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)

101.4.12

Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа

101.4.13

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.16

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

101.4.17

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.19

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.2

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.4.20

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22

Машине за сетву

101.4.23

Машине за садњу

101.4.24

Машине за заштиту биља

101.4.25

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.26

Машине за транспорт

101.4.27

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.4.28

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.4.3

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима

101.4.4

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.5

Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.6

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.7

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.8

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.9

Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору

101.5.1

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.10

Машине и опрема за наводњавање усева

101.5.2

Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3

Машине за ђубрење земљишта

101.5.4

Машине за сетву

101.5.5

Машине за садњу

101.5.6

Машине за заштиту биља

101.5.7

Машине за убирање односно скидање усева

101.5.8

Машине за транспорт

101.5.9

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.6.1

Набавка нових пчелињих друштава

101.6.2

Набавка опреме за пчеларство

101.6.3

Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

101.7.1

Набавка нове опреме за рибњаке

101.7.2

Набавка рибље млађи
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2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не Бодови

1

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.

2.2.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 42.000,00 динара по
кориснику.
2.2.11.

Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број подржаних корисника

2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити
конкурс пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава.Локална
самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку кампању информисања, конкурс ће бити
објављен на сајту општине Мали Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним
таблама месних заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и
прихватљивости.Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према
конкурсу за подношење захтева.Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани.Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.Захтеви који стигну комплетни,
благовремено и у складу са условима конкурса ће бити прегледани по редоследу њиховог
пристизања.Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним
пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.

2.3. Назив и шифра мере: 601 Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и
витамина за одгајиваче говеда, свиња, овце, козе и пчеле
2.3.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“,
бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на врсте мера које нису предвиђене у
оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја.Ова мера је у складу са Националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024.године. На територији општине Мали
Иђош говедарство и свињарство су сигнификантне гране сточарства.У циљу одрживог развоја ових грана
потребно је водити рачуна о биолошким и здравственим особинама животиња јер од тога зависи њихова
продуктивност, а самим тим и одрживост целе производње.
2.3.2. Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства: - подизање
конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача; - обезбеђивање услова за уравнотежен
развој; - повећање броја грла; - побољшање здравствених особина животиња; - подизање стандарда живота у
руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних
газдинстава; - подизање конкурентности пољопривредних газдинстава која имају највише 15 грла говеда – старија
од 24 месеца или 30 грла крмача

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Није
примењиво
2.3.3.

2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.3.5.

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или

пројекат о економској одрживости улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: - Корисник
треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом на територији општине Мали Иђош - Корисник мора имати активни статусни број регистрован у
регистру ветеринарских станица, који је регистрован у општини Мали Иђош. - Корисник са пребивалиштем и
производњом на територији општине Мали Иђош;
- Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне
самоуправе, закључно са даном објављивања конкурса; - Подносилац пријаве може конкурисати само у две
категорије
2.3.7. Специфични критеријуми: Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: - потврда
надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда односно свиња (подаци о газдинству),
не старија од месец дана од дана подношења захтева - рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски
документ са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду
од 01.01.2021. године до дана подношења захтева.
2.3.8.

Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

601

Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда,
свиња, овце и коза

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не Бодови

1

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.

2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 20.000 динара по
кориснику, за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија од 24 месеца односно 30 грла
крмача.
2.3.11.

Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број третираних грла

2.3.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити
конкурс пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава.Локална
самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку кампању информисања, конкурс ће бити
објављен на сајту општине Мали Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним
таблама месних заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и
прихватљивости.Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према
конкурсу за подношење захтева.Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани.Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је
потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.Захтеви који стигну комплетни,
благовремено и у складу са условима конкурса ће бити прегледани по редоследу њиховог
пристизања.Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.Са изабраним
пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних
корисника и Општине.
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2.4. Назив и шифра мере: 602 Суфинансирање закупа пијачног простора
2.4.1. Образложење: У општини Мали Иђош релативно је велик број пољопривредних произвођача који своје
производе продају на пијаци у Малом Иђошу. Неким пољопривредним произвођачима то је једини приход коју
остваре.Кроз ове мере финансираће се трошкови закупа пијачног простора произвођачима општине Мали Иђош.
2.4.2. Циљеви мере: Циљ мере је олакшање могућности присутности на локалним пијачним тезгама кроз
покривање дела трошкова годишњег пијачног простора.

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Није
примењиво
2.4.3.

2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи.
2.4.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: - Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији општине Мали Иђош Корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине Мали Иђош; - Подносилац пријаве мора
регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са даном
објављивања конкурса; - Подносилац пријаве може конкурисати само у две категорије
2.4.7. Специфични критеријуми: - Уговор о закупу пијачног простора за 2021.годину. - Потврда о измиреним
обавезама за закуп пијачног простора за 2021.годину или рачун или фискални исечак.
2.4.8.

Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

602

Суфинансирање закупа пијачног простора

2.4.9. Критеријуми селекције:
Редни број

Тип критеријума за избор

Да/Не Бодови

1

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.

2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 10.000 динара по
кориснику,
2.4.11.

Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број подржаних корисника

2.4.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити
конкурс пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених средстава.Локална
самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку кампању информисања, конкурс ће бити
објављен на сајту општине Мали Иђошwww.maliidos.com , на огласној табли општине Мали Иђош, огласним
таблама месних заједница и у Службеном листу општине Мали Иђош. Достављени захтеви ће бити административно
проверени од стране локалне самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и
прихватљивости.Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према
конкурсу за подношење захтева.Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
раније прописани.Детаљне

административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун,
поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.Захтеви који стигну
комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити прегледани по редоследу
њиховог пристизања.Средства се одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка
средстава.Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Севернобачка област

рзс*

Град или општина

општина

рзс*

Површина

181 км2

рзс*

Број насеља

3

рзс*

Број катастарских општина

3

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

-

Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
2

12.031

рзс**

4374

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km )

63 ст/км2

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

-12,87

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

-11,8

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

15,56%

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

16,24%

рзс**

Просечна старост

41,1

рзс*

Индекс старења

136,23

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)

2%

рзс*

Основно образовање (%)

28%

рзс*

Средње образовање (%)

49%

рзс*

Више и високо образовање (%)

8%

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)

34,13%

Процена

рзс*

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

павничарски

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа

черноземи

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

континентална

Интерни

Природни услови

Просечна количина падавина (mm)

596 мм

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,8

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

3-10,9

Интерни

Површина под шумом (hа)

4,26 ха

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

0,05%

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

0

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

нема података

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

1316

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

994

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

1151 (87,47%)

- правна лица и предузетници (%)

165 (12,53%)

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

15372

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

89,45%

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

Оранице и баште (15.193 ха,
98,83%) воћњаци (43 ха,
0,28%) виногради (24 ха,
0,16%) ливаде и пашњаци (64
ха, 0,42%)

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, %)

жита 11.321 ха - 74,51%,
махунарке 14 ха - 0,09%,
индустријско биље 2969 ха 19,54%, поврће, бостан, јагоде 6
ха - 0,03%, крмно биље 300 ха 3,03%, воћне врсте 71 ха - 0,46%,
остало 1 ха -0,006%

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

преко 11 ха

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

рзс***

Интерни
17

Одводњавана површина КПЗ (ha)

рзс***
Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

331

рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)

2481

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се даје у
закуп (ha):

2481

Интерни

- физичка лица (%)

39,67%

Интерни

- правна лица (%)

60,33%

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Говеда - 2299, свиње - 6647,
овце и козе - 1723, живина 386337

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

711

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

за смештај стоке 3004, за смештај
пољопривреде дних производа
1044, за смештај пољопривреде
дних машина и опреме 319, за
силажу 16

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

хладњаче 6, сушаре 10,
стакленици 1, пластеници 35

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља
(ha, број ПГ)

минерално ђубриво 13.604 ха 766 ПГ, стајњак 1726 ха - 521 ПГ,
средства за заштиту биља 12.937
ха - 823 ПГ

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

1075

рзс***

879:196

рзс***

Годишње радне јединице (број)

1081

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

3и5

Интерни

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha)
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Производња пољопривредних производа(количина):
- биљна производња (t)

6785 тона пшеница, 5321 тона
кукуруз

- сточарска производња (t, lit, ком.)

345 тона свиње, 143 тона
говеда

рзс***
Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

89.815

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

3 (3173)

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

1089

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

0

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

0

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

0

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

око 60 трафо станица

Интерни

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

8

рзс*

Број становника на једног лекара

876

рзс*

Број корисника социјалне заштите

1385

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)
Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (број)

796

рзс* рзс***

48

рзс***

92 (512)

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

да

Интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем (број)

100

ПССС

Датум и место
АП/ЈЛС
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће

М.П.

Потпис овлашћеног лица у

Председник Општинског већа

Страна 2.

Година 2021.

Службени лист општине Мали Иђош

Број: 06-28-24/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Број 23.

Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

203.
На основу члана 27, 31а 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
21.06.2021. 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- ДРУГИ КРУГ
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет јавног огласа је отуђење покретне ствари у јавној својини општине Мали Иђош,
прикупљањем писмених понуда- други круг 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: 109.023,76 РСД- (80 %, други круг)
Износ депозита: 10%, 10.902,38 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, оглас на који се понуда односи, 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 стране овлаћшеног лица, доказ о уплаћеном
депозиту, број рачуна за повраћај 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 повраћај 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.
Подносилац 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, Маи Иђош, са назнаком: за “Комисију за продају службених возила општине Мали
Иђош и спровођење поступка прикупљања писмених понуда- други круг“, 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 22.07.2021. 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 горе наведеним непокретностима,
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.
Трошкови , таксе и јавне дажбине у вези закључења овог 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 23.07.2021. 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 поступка 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 објавитиу 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: 463-20-4/2021-01
Дана: 21.06.2021. године
Мали Иђош

Председник општине Мали Иђош
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.
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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.
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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.

_______________________________________________________________________________

