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Година  XXVII     Бр. 3                              21. фебруар 2018. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 52. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ 

бр. 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15) Скупштина општине Алексинац на седници одржаној дана 21.02.2018. године, 

донела је 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

АЛЕКСИНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Алексинац за 2018. годину. 

 
Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је текст Локалног акционог плана запошљавања општине Алексинац за 

2018. годину. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алексинац. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Локалном савету за запошљавање, Одсеку за локални економски развој, 

начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и архиви. 

 

I Број: 011-5 

У Алексинцу, 21.02.2018. године  

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

                                           ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 77. став1. а у вези са чланом 78. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" 

бр.  83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење), Закључка Владе Републике Србије 05 број 

023-12611/2017-2 од 21.12.2017. године, и члана 52. тачка 7.Статута Општине Алексинац ("Службени лист 

Општине Алексинац", број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15),Скупштина Општина Алексинац на седници одржаној 

дана 21.02.2018.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ПОТРАЖИВАЊА  

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ОД СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMKO“ А.Д. ВРАЊЕ 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Алексинац је сагласна да се потраживања општине Алексинац од субјекта 

приватизације Холдинг компанија Памучни комбинат „YUMKO“а.д. Врање, (у даљем тексту: Субјекат 
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приватизације) матични број: 07105720, ПИБ: 100404127 у складу са предложеном мером Унапред 

припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту: УППР), конвертује са стањем на дан 31. марта 2017. 

године, у трајни улог у капиталу Субјекта приватизације, у случају усвајања УППР. 

Конверзија се врши по основу неплаћених директних прихода у укупном износу од 23.561,99 

динара, који се састоји од: 

-Пореза на имовину у износу од 1.375,35 динара са обрачунатом каматом на дан 31.03.2017.године у 

износу од 521,49 динара и  

-Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у износу од 15.709,12 динара са 

обрачунатом каматом на дан 31.03.2017.године од 5.956,03 динара. 

Износ за конверзију је  утврђен у складу са Списаком државних поверилаца који је Прилог 1 уз 

Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-12611/2017-2 од 21.12.2017. године  и Записника о 

усаглашавању пореског дуга између Одељења за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода општинске 

Управе Алексинац и пореског обвезника Холдинг компанија Памучни комбинат „YUMKO“ а.д. Врање, на 

дан 31.03.2017.године. 

Члан 2. 

Конверзија потраживања доспелих са стањем на дан 31. март 2017. године у трајни улог општине 

Алексинац у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат „YUMKO“а.д. Врање , по основу неизмирених 

уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред 

припремљеног плана реорганизације привредног друштва.  

 

Члан 3. 

Ова одлука се доноси на основу следеће документације којом се доказује испуњеност услова у складу са 

чланом 77. ст.1. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016-

аутентично тумачење): 

1. Закључка Владе Републике Србије 05 Број:023-12611/2017-2 од 21.12.2017.године. 

2. Списка државних поверилаца који је Прилог 1 уз Закључак Владе Републике Србије05 Број:023-

12611/2017-2 од 21.12.2017.године. 

3. Записника о усаглашавању пореског дуга између Одељења за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода општинске Управе Алексинац и пореског обвезника Холдинг компанија Памучни 

комбинат „YUMKO“а.д. Врање, на дан 31.03.2017.године. 

 

Члан 4. 

Ову одлуку доставити: Министарству финансија-Пореској управи и субјекту приватизације. 

 

                                                                         Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 

Алексинац.   

 

I Број: 011-16 

У Алексинцу, 21.02.2018. године  

 

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

                                           ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 
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   На основу члана 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 

15/2016) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алекиснац“  

број  7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина општине Алекиснац, на седници одржаној дана 

21.02.2018. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА У 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

Члан 1. 

Председнику надзорног одбора Јавног предузећа, чији је оснивач Скупштина општина Алексинац, 

припада накнада од 5.000,оо динара нето по одржаној седници. 

Члан 2. 

Члану надзорног одбора Јавног предузећа, чији је оснивач Скупштина општина Алексинац, 

припада накнада од 4.000,оо динара нето по одржаној седници. 

Члан 3. 

Председнику и члановима надзорног одбора, који имају путне трошкове, припада право на накнаду 

путних трошкова за долазак и одлазак са седница надзорног одбора, у висини вредности релацијске карте за 
превоз у јавном саобраћају. 

Члан 4. 

    Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде председнику и 

члановима надзорног одбора у јавним предузећима („Службени лист општине Алексинац“, број 3/2014, 

6/2014 и 11/2014. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“. 

I Број: 011-17 

У Алексинцу, 21.02.2018. године  

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   
            

                                       ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о јавном здрављу (,,Службени гласник РС“ број 15/2016), члана 

42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС“, број 45/13) и члана 52. тачка 7. Статута општине 

Алексинац („Службeни лист општине Алексинац",  број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015), Скупштина 

општине Алексинац, на седници одржаној дана 21.02.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ                                                                                                                                     

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о образовању Савета за здравље општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац, број 27/16 и 11/17), члан 2. став 1. тачка 1. и тачка 8. мењају се и гласе:              

 „ 1.Слободанка Јовановић, Републичког фонда за здравствено осигурање-Филијала за Нишавски 

округ- шеф испостава Алексинац; 

     8.Јасмина Николић, директорка Центра за социјални рад општине Алексинац“. 

Члан 2. 

Ова Измена Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

I Број: 011-18 

У Алексинцу, 21.02.2018. године  

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

            

                                         ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014), члана 486. Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/ 2014 и 5/2015), чланa 43. Уредбе о упису у судски 

регистар („Службени лист СРЈ“ 1/97, 5/97, 13/2002 и 55/2004) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине 
Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2013, 23/2014, 9/2015 и 21/2015),  Скупштина 

општине Алексинац, на седници одржаној дана 21.02.2018. године, доноси  

  

О Д Л У К У 

О ПРИПАЈАЊУ УСТАНОВЕ „ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ“ АЛЕКСИНАЦ УСТАНОВИ  ЦЕНТАР 

ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ АЛЕКСИНАЦ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се припајање (спајање) установе „Завичајни музеј“ Алексинац установи 

Центар за културу и уметност Алексинац. 

 

                                                                              Члан 2. 

На седници Скупштине општине Алексинац одржаној дана 27.12.2017.године донета је Одлука о 

покретању поступка припајања установе „Завичајни музеј“ Алексинац установи Центар за културу и 

уметност Алексинац бр. 011-149. Одлука је објављена дана 27.12.2017.године у „Службеном листу општине 

Алексинац“ број 26/2017. 

 

                                                                             Члан 3. 

Спроведен је поступак процене вредности имовине установе која се припаја, Завичајни музеј 

Алексинац, и достављен је извештај проценитеља дипломираног економисте Илић Зорана из Ниша, ул. 

Жарка Ђурића, бр. 5. 

                                                                            Члан 4. 

Управни одбор установе Завичајни музеј Алексинац одлуком бр. 280/17 од 28.12.2017. године дао је 
сагласност на статусну промену припајања установе Завичајни музеј Алексинац установи Центар за културу 

и уметност Алексинац. 

Управни одбор установе Центар за културу и уметност Алексинац одлуком бр. 1/286 од 30.12.2017. 

године дао је сагласност на статусну промену припајања установе Завичајни музеј Алексинац установи 

Центар за културу и уметност Алексинац. 

 

                                                                           Члан 5. 

Прибављена је Потврда директора установе Завичајни музеј Алексинац, број 15/2018 од 07.02.2018. 

године, да повериоци нису поднели захтев за испуњење односно обезбеђење потраживања према установи 

„Завичајни музеј“ Алексинац, над којом је покренут поступак припајања установи „Центар за културу и 

уметност Алексинац“ одлуком Скупштине општине Алексинац бр. 011-149 од 27.12.2018. године 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 26/2017). 
 

                                                                          Члан 6. 

На дан доношења ове одлуке установа „Завичајни музеј“ Алексинац има два запослена, директора 

установе и једног запосленог на одређено време, чији ће се статус решавати тако што сва права и обавезе из 

радног односа у име послодавца преузима „Центар за културу и уметност“ Алексинац. 

 

                                                                        Члан 7.  

Статусне промене настају уписом у надлежни регистар, када установа „Завичајни музеј“ 

Алексинац, основана Одлуком о оснивању установе „Завичајни музеј“ бр. 011-75 од 05.11.2003. године 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 7/2003) и уписана у регистар Трговинског суда у Нишу, под 

бројем Фи: 57/2005 од 16.06.2005.године, са седиштем у Алексинцу ул. Момчила Поповића број 20, 
матични број: 17548743,  ПИБ: 103273306, престаје да постоји. 

 

                                                                       Члан 8.  

        Права и обавезе установе „Завичајни музеј“ Алексинац настале у име и за рачун установе, 

уписом у надлежни регистар, у целини прелазе на Центар за културу и уметност Алексинац.  
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Центар за културу и уметност Алексинац основан је Одлуком о оснивању Центра за културу и 

уметност Алексинац бр.011-114 од 27.12.1991. године, матични број 07670699, ПИБ 100305013. 

 

                                                                      Члан 9. 

Обавезује се Центар за културу и уметност Алексинац да:  
- изврши све радње везане за спровођење одлуке о статусној промени;  

- попише и преузме од установе „Завичајни музеј“ Алексинац покретне ствари, предмете и 

архиву. 

 

                                                                     Члан 10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању установе „Завичајни музеј“ бр. 

011-75 од 05.11.2003. године („Службени лист општине Алексинац“, број 7/2003).   

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта установе.  

Разрешење управног одбора, надзорног одбора и директора установе извршиће се посебним 

решењем.  

                                                                     Члан 11.  

               Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.  
 

I Број: 011-19 

У Алексинцу, 21.02.2018. године  

                                      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   

            

                                         ПРЕДСЕДНИК 

Грујица Вељковић, с.р. 

 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 

69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017)  и члана 2 Одлуке о 

одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини («Сл.лист општине Алексинац» број 8/02, 5/4, 1/06 и 22/12), председник општине 

Алексинац је дана 08.02.2018. године, донео 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ  

и расписује  

 

О Г Л А С  

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСИНАЦ 

 

I  

- Предмет јавног надметања - 

 

1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алексинац у следећим катастарским 

општинама:   

 

КО 

Број јавног 

надметања 

Површина(ха,

ари,м2) 

Почетна 

цена 

Депозит Период 

закупа 

Степен 

заштите 

( дин / ха) (дин) 20% (год) 

Алексинац-ванварош 1 56,0745 19.033,00 213.500,00 1  
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Алексиначки Бујмир 4 1,5050 2.953,00 900,00 1  

Алексиначки Бујмир 5 7,5435 2.815,00 4.300,00 1  

Брадарац 6 74,6029 19.239,00 287.100,00 1  

Бели Брег 8 4,8640 14.049,00 13.700,00 1  

Бован 9 3,6381 2.319,00 1.700,00 1  

Бобовиште 10 0,3490 22.361,00 1.600,00 1  

Бобовиште 11 0,4416 27.616,00 2.500,00 1  

Бобовиште 12 0,8257 27.616,00 4.600,00 1  

Вукашиновац 13 4,5662 19.876,00 18.200,00 1  

Вукашиновац 14 4,5155 17.392,00 15.800,00 1  

Врело 15 23,3799 2.968,00 13.900,00 1  

Горњи Крупац 16 11,7795 15.982,00 37.700,00 1  

Гредетин 17 3,6743 19.876,00 14.700,00 1  

Гредетин 18 1,4142 16.041,00 4.600,00 1  

Доњи Крупац 20 5,1722 2.815,00 3.000,00 1  

Доњи Крупац 21 3,2411 2.815,00 1.900,00 1  

Доњи крупац 22 2,7075 12.708,00 6.900,00 1  

Доњи Крупац 23 1,6746 14.049,00 4.800,00 1  

Доњи Крупац 24 1,4447 2.815,00 900,00 1  

Доњи Крупац 25 5,0979 3.472,00 3.600,00 1  

Добрујевац 26 111,7556 15.526,00 347.100,00 1  

Дражевац 27 0,1950 25.122,00 1000,00 1  

Дражевац 28 1,2771 22.696,00 5.800,00 1  

Дражевац 29 0,4582 17.392,00 1.600,00 1  

Дражевац 30 1,6521 22.079,00 7.300,00 1  

Дашница 31 1,0179 13.216,00 2.700,00 1  

Корман 32 15,3865 3.478,00 10.800,00 1  

Копривница 33 0,0905 19.876,00 400,00 1  

Лознац 34 1,6720 14.049,00 4.700,00 1  

Лоћика 35 1,9843 22.361,00 8.900,00 1  

Моравски Бујмир 36 0,8195 19.876,00 3.300,00 1  

Мозгово 37 8,5700 2.319,00 4.000,00 1  

Мозгово 38 0,7414 5.874,00 900,00 1  

Мозгово 39 0,5901 10.548,00 1.300,00 1  

Мозгово 40 1,1504 22.361,00 5.200,00 1  

Прћиловица 41 3,2368 25.122,00 16.300,00 1  

Радевац 42 1,2564 17.392,00 4.400,00 1  

Стублина 43 0,7448 23.922,00 3.600,00 1  

Тешица 44 2,6646 23.769,00 12.700,00 1  

Крушје 46 1,4613 15.390,00 4.500,00 1  

Горњи Адровац 47 1,0263 19.876,00 4.100,00 1  

Горњи Адровац 48 3,2502 19.876,00 13.000,00 1  

Делиград 50 3,7914 17.392,00 13.200,00 1  

Делиград 51 1,6519 17.392,00 5.800,00 1  

Делиград 52 2,5486 17.392,00 8.900,00 1  

Чукуровац 54 2,1003 15.036,00 6.400,00 1  

Укупно: 400,9015  

                     

Лицитациони корак износи _____ динара. 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и 

списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 
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коришћење, може се извршити у згради Општине Алексинац, у канцеларији бр 32 сваког радног дана од 8 

до14 часова.  

Контакт особа Срђан Станимировић, тел. 809-040. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  
 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:                

             За све КО  дана 26.02.2018. од 10 сати.  

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи 

поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену 

површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у 

државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у 
табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било 

предмет коришћења.  

 

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                       

II  

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини има: 

- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу 

најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази 

земљиште које је предмет закупа и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу 

најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе 

која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је 
предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу 

најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини 

у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне 

самоуправе којој припада та катастарска општина. 

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу-за пољопривредну производњу;   

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе 

радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за 

производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица; 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као 

доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој 

се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 
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- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха 

пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву 

пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не 

старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха 

пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет 

закупа (не старији од шест месеци). 

 

          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа 

понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, 

односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 

 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта 

у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за 

бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих 

докумената: 

-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) 

са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 

сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од 

две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде;  

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску 

дозволу односно сагласност надлежног органа; 

 

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 

5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је 

дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . 

овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује 

испуњеност услова из овог огласа. 

 

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном 

се сматра да је одустао од јавног надметања. 

 

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног 

органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени 

представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.  

 

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 

тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,  

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алексинац број: : 840-745151843-03 

позив на број 97, 92-002. 
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        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. 

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији 

понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и 

дисциплине. 

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи 

који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после 

уплате депозита. 

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини;  

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;  

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;  

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;  

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

  

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  

2. доказ о уплати депозита; 
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. 

овог огласа; 

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу 

документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 

извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу 

преузети сваког радног дана на писарници општине Алексинац. Потребно је да се понуђач благовремено 

упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

• Адреса: Општина Алексинац, улица и број: Књаза Милоша бр169., Комисији за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 

На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

 – Рок за подношење пријаве – 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 8 сати, дана 05. 03. 2018. године. 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алексинац 

до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
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V  

– Јавно надметање - 

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 

одржаће се у згради Општине Алексинац, улица и број:Књаза Милоша бр 169., и то: 

          За све КО  дана 06.03.2018. са почетком у 10 сати.  

VI 

- Плаћање закупнине - 

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног 

надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 

на дан уплате. 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –  

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о 

уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе општине Алексинац. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за 

сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или 

• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења 

плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена 

закупнина за последњу годину закупа 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу « 

службеном листу општине Алексинац », на огласној табли Општинске управе Алексинац и месним 

канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у « 

службеном листу општине Алексинац ». 
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