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На основу  члана 62. Закона о пољопривредном 
земљишту (‘’Службени гласник’’ бр. 62/2006, 
65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о 
скидању усева са пољопривредног земљишта у државној 
својини које је предмет коришћења без правног основа 
на територији општине Инђија (‘’Службени лист 
општина Инђија’’, бр. 14/2016),  

Председник општине Инђија дана 21.09.2016. 
године доноси

О	Д	Л	У	К	У
О	РАСПИСИВАЊУ	ЈАВНОГ	ОГЛАСА	ЗА	

ПРОДАЈУ	МЕРКАНТИЛНОГ	
СУНЦОКРЕТА	РОДА	2016.	ГОДИНЕ

 
и			р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ОГЛАС	

ЗА	ПРИКУПЉАЊЕ	ПИСАНИХ		ПОНУДА	ЗА	
ПРОДАЈУ	МЕРКАНТИЛНОГ	

СУНЦОКРЕТА		РОДА	2016.	ГОДИНЕ

1. Предмет јавног надметања је продаја меркантилног 
сунцокрета рода 2016. године, и то:

- Меркантилног сунцокрета у количини од  21.405 кг, 
франко складиште. 

2. Меркантилни сунцокрет који је предмет продаје 
ускладиштен је код складиштара: ЗЗ Бешка Аграр, 
Крчедин, ул. Цара Душана бб. 

3. Комплетна количина меркантилног сунцокрета се 
продаје у виђеном стању и без права на рекламацију. 

4. Заинтересована лица могу извршити увид у робу која 
је предмет продаје од дана објављивања огласа, сваког 
радног дана од 8,00 до 14,00 часова у ЗЗ Бешка Аграр, 
Крчедин, ул. Цара Душана бб.

5. Почетна цена, утврђена на основу извештаја о ценама 
продаје меркантилне пшенице на Продуктној берзи 
ад, Нови Сад, на дан 19.09.2016. године, број потврде 
237/16 и износи  35,00 динара по килограму без ПДВ-а. 

6. Депозит: 20% почетне цене меркантилног сунцокрета, 
што укупно износи 149.835,00 динара. 

7. Понуђачи су дужни да уплате депозит на посебан  
рачун  Општинске управе Инђија са бројем и позивом 
на број наведеним у формулару за пријављивање.  Свим 
понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће 
се вратити у року од 3 дана од дана јавног надметања. 
Изабраном понуђачу уплаћени износ депозита биће  
урачунат у цену. У случају да најповољнији понуђач 
одустане од своје понуде депозит се не враћа. Изабрани 
понуђач је дужан да купопродајну цену уплати у целости 
у року од 3 дана од дана закључења уговора, а предмет 
куповине преузме одмах по уплати уговореног износа 
у целости. Све трошкове око преузимања и транспорта 
предмета отуђења сносиће изабрани понуђач.

8. Право учешћа у поступку јавног надметања имају 
физичка и правна лица.
 
9. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 
која ће након спроведеног поступка јавног отварања 
понуда, утврдити предлог најповољнијег понуђача 
и доставити предлог одлуке о продаји меркантилног 
сунцокрета најповољнијем понуђачу Председнику  
општине на даљу надлежност. 

10. Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у 
року од три дана од дана пријема позива за закључење 
уговора или не плати купопродајну цену у целости у 
року од 3 дана од дана закључења уговора, губи право 
на повраћај депозита, а за најповољнијег понуђача се 
проглашава следећи понуђач са листе понуђача. Уколико 
и други најповољнији понуђач одустане од закључења 
уговора, исти губи право на повраћај депозита, а тиме 
се поступак  јавне лицитације по овом огласу завршава.
      

Документација за пријављивање на јавно 
надметање:   
      
1. Формулар за пријављивање за учешће на јавном 
надметању за продају меркантилног сунцокрета рода 
2016. године,
2. Понуда са јединичном ценом у РСД/кг, која не 
може бити нижа од почетне цене 
3. Фотокопија личне карте за физичка лица, 
односно извод из привредног регистра за правна лица, 
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(не старији од шест месеци од дана објављивања огласа 
у „Службеном листу општине Инђија“), 
4.доказ о уплати депозита и
5.фотокопија картице текућег рачуна за враћање 
депозита.

Пријава на јавно надметање подноси се у 
затвореној и запечаћеној коверти писарници Општинске 
управе општине Инђија, најкасније до 28.09.2016. 
године, до 14.00 часова на адресу Општинска управа 
општине Инђија, Цара Душана 1 са назнаком:

‘’Не отварати-пријава за учешће на јавној лицитацији за 
куповину 
меркантилног сунцокрета  рода 2016.године’’

На полеђини коверте обавезно навести име и 
презиме односно назив, адресу понуђача. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се 
разматрати.

Јавно надметање ће се одржати дана 29.09.2016.
године у 10.30 часова у сали 1 Општине Инђија, ул. Цара 
Душана 1 у Инђији.

Ближа обавештења у вези са јавним надметањем 
могу се добити у Агенцији за економски развој општине 
Инђиј, Војводе Степе 48 у Инђији или на телефон број 
022/55 60 60 - контакт особа је Драган Јанковић.

Оглас објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“, на огласној табли Општинске управе општине 
Инђија и на сајту општине Инђија www.indjija.net.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	320-345/2016-II		 	 	 	
Дана:	21.09.2016.	године
И	Н	Ђ	И	Ј	А

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

--------------------------
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На основу  члана 62. Закона о пољопривредном 
земљишту (‘’Службени гласник’’ бр. 62/2006, 
65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о 
скидању усева са пољопривредног земљишта у државној 
својини које је предмет коришћења без правног основа на 
територији општине Инђија (‘’Службени лист општина 
Инђија’’, бр. 14/2016),  

Председник општине Инђија дана 21.09.2016. 
године доноси

О	Д	Л	У	К	У
О	РАСПИСИВАЊУ	ЈАВНОГ	ОГЛАСА	ЗА	

ПРОДАЈУ	МЕРКАНТИЛНЕ	
ПШЕНИЦЕ	РОДА	2016.	ГОДИНЕ

 
и			р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ОГЛАС	

ЗА	ПРИКУПЉАЊЕ	ПИСАНИХ		ПОНУДА	ЗА	
ПРОДАЈУ	МЕРКАНТИЛНЕ	

ПШЕНИЦЕ		РОДА	2016.	ГОДИНЕ

1. Предмет јавног надметања је продаја меркантилне 
пшенице рода 2016. године, и то:

- Меркантилне пшенице у количини од  418.940 кг, 
франко складиште. 

2. Меркантилна пшеница која је предмет продаје 
ускладиштена  је код складиштара: ЗЗ Бешка Аграр, 
Крчедин, ул. Цара Душана бб. 

3. Комплетна количина меркантилне пшенице се продаје 
у виђеном стању и без права на рекламацију. 

4. Заинтересована лица могу извршити увид у робу која 
је предмет продаје од дана објављивања огласа, сваког 
радног дана од 8,00 до 14,00 часова у ЗЗ Бешка Аграр, 
Крчедин, ул. Цара Душана бб. 

5. Почетна цена, утврђена на основу извештаја о ценама 
продаје меркантилне пшенице на Продуктној берзи ад, 
Нови Сад, на дан 19.09.2016. године, број потврде 236/16 
и износи 15,13 динара по килограму без ПДВ-а. 

6. Депозит: 20% почетне цене меркантилне пшенице, 
што укупно износи 1.267.713,00 динара. 

7. Понуђачи су дужни да уплате депозит на посебан  
рачун  Општинске управе Инђија са бројем и позивом 
на број наведеним у формулару за пријављивање. Свим 
понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће 
се вратити у року од 3 дана од дана јавног надметања. 
Изабраном понуђачу уплаћени износ депозита биће  
урачунат у цену. У случају да најповољнији понуђач 
одустане од своје понуде депозит се не враћа. Изабрани 
понуђач је дужан да купопродајну цену уплати у целости 
у року од 3 дана од дана закључења уговора, а предмет 
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куповине преузме одмах по уплати уговореног износа 
у целости. Све трошкове око преузимања и транспорта 
предмета отуђења сносиће изабрани понуђач.

8. Право учешћа у поступку јавног надметања имају 
физичка и правна лица.
 
9. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 
која ће након спроведеног поступка јавног отварања 
понуда, утврдити предлог најповољнијег понуђача 
и доставити предлог одлуке о продаји меркантилне 
пшенице најповољнијем понуђачу Председнику  
општине на даљу надлежност. 

10. Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у 
року од три дана од дана пријема позива за закључење 
уговора или не плати купопродајну цену у целости у 
року од 3 дана од дана закључења уговора, губи право 
на повраћај депозита, а за најповољнијег понуђача се 
проглашава следећи понуђач са листе понуђача. Уколико 
и други најповољнији понуђач одустане од закључења 
уговора, исти губи право на повраћај депозита, а тиме 
се поступак  јавне лицитације по овом огласу завршава.
      

Документација за пријављивање на јавно 
надметање:   
      
1. Формулар за пријављивање за учешће на јавном  
надметању за продају меркантилне пшенице рода 2016. 
године,
2. Понуда са јединичном ценом у РСД/кг, која не 
може бити нижа од почетне цене 
3. Фотокопија личне карте за физичка лица, 
односно извод из привредног регистра за правна лица, 
(не старији од шест месеци од дана објављивања огласа 
у „Службеном листу општине Инђија“), 
4. доказ о уплати депозита и
5. фотокопија картице текућег рачуна за враћање 
депозита.

Пријава на јавно надметање подноси се у 
затвореној и запечаћеној коверти писарници Општинске 
управе општине Инђија, најкасније до 28.09.2016. 
године, до 14.00 часова на адресу Општинска управа 
општине Инђија, Цара Душана 1 са назнаком: 

‘’Не отварати-пријава за учешће на јавној лицитацији за 
куповину 
меркантилне пшенице  рода 2016.године’’

На полеђини коверте обавезно навести име и 
презиме односно назив, адресу понуђача. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се 
разматрати.

Јавно надметање ће се одржати дана 29.09.2016.
године у 10.00 часова у сали 1 Општине Инђија, ул. Цара 

Душана 1 у Инђији.

Ближа обавештења у вези са јавним надметањем 
могу се добити у Агенцији за економски развој општине 
Инђиј, Војводе Степе 48 у Инђији или на телефон број 
022/55 60 60 - контакт особа је Драган Јанковић.

Оглас објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“, на огласној табли Општинске управе општине 
Инђија и на сајту општине Инђија www.indjija.net.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	320-344/2016-II
Дана:	21.09.2016.	године
И	Н	Ђ	И	Ј	А

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

--------------------------
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На основу члана  55.  став 1. тачка 11. Статута  
општине  Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија-пречишћен текст бр.9/2013), 

 Председник општине Инђија донео је дана 
21.септембра 2016. године, доноси

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	

НАДЗОРНОГ	ОДБОРА	ЈКП	„КОМУНАЛАЦ“	
ИНЂИЈА

 
I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Комуналац “ Инђија, броj 3285 од 31.августа 2016.
године, којом су утврђене цене за поједине комуналне 
услуге и то:
-накнада за дневно коришћење пијачних објеката 
пијачним данима (среда и субота)  - тезга -  у износу од 
333,33 динара без ПДВ-а, и
-Накнада за дневно коришћење пијачних објеката 
осталим данима – тезга -  у износу од 166,67 динара без 
ПДВ-а.
  

II

Одлука Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 
Инђија, броj 3285 од 31. августа 2016. године,  чини 
саставни део овог Решења.

III

Сагласно члану 55.  став 1. тачка 11. Статута  
општине  Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија бр.9/2013), о датој сагласности 
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информисати Скупштину општине.

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“. 

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	38-6/2016-II
Дана,	21.септембра	2016.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

Председник
Владимир	Гак,	с.р.

--------------------------
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