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АКТИ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

79. 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 62/06, 65/08-др. 
закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“, бр. 16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. 

лист општине Ћићевац“, број 10/2010), председник општине Ћићевац је дана 25.9.2017. године, донео  
 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ 

и расписује 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ 

I 

- Предмет јавног надметања - 
 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ћићевац у следећим катастарским општинама: 
 

КО 
Број јавног 

надметања 

Површина 

(ха, ари, м²) 

Почетна 

цена 

(дин/ха)  

Депозит (дин) 
Период 

закупа (год) 

Степен 

заштите  

Плочник 1 2,4430 11.867,00 5.798,22 1   

Плочник 2 0,6526 11.867,00 1.548,88 1   

Плочник 3 1,1413 11.867,00 2.708,76 1   

Плочник 4 0,5173 11.867,00 1.227,76 1   

Плочник 5 0,1052 11.867,00 249,68 1   

Плочник 6 1,6721 11.867,00 3.968,56 1   

Плочник 7 0,1303 11.867,00 309,25 1   

Плочник 8 0,5215 11.867,00 1.237,73 1   

Плочник 9 0,8886 11.867,00 2.109,00 1   

Плочник 10 0,0942 11.867,00 223,57 1   

Плочник 11 1,9168 11.867,00 4.549,33 1   

Плочник 12 0,4650 11.867,00 1.103,63 1   

Плочник 13 0,4515 11.867,00 1.071,59 1   

Плочник 14 0,2742 11.867,00 650,79 1   

Плочник 15 0,5325 11.867,00 1.263,84 1   

Плочник 16 0,2951 11.867,00 700,39 1   

Плочник 17 0,6850 11.867,00 1.625,78 1   

Појате 18 0,0853 11.867,00 202,45 1   

Појате 19 5,4132 11.867,00 12.847,69 1   

Појате 20 0,1566 11.867,00 371,67 1   

Појате 21 0,8315 11.867,00 1.973,48 1   
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Појате 22 0,9409 11.867,00 2.233,13 1   

Појате 23 2,4742 11.867,00 5.872,27 1   

Појате 24 0,9803 11.867,00 2.326,64 1   

Појате 25 2,7192 11.867,00 6.453,75 1   

Појате 26 1,2020 11.867,00 2.852,83 1   

Појате 27 0,2547 11.867,00 604,50 1   

Радошевац 28 0,0660 11.867,00 156,64 1   

Радошевац 29 0,5403 11.867,00 1.282,35 1   

Радошевац 30 0,6383 11.867,00 1.514,94 1   

Радошевац 31 3,2599 11.867,00 7.737,05 1   

Радошевац 32 1,5542 11.867,00 3.688,74 1   

Радошевац 33 0,0070 11.867,00 16,61 1   

Радошевац 34 0,4423 11.867,00 1.049,75 1   

Радошевац 35 0,0929 11.867,00 220,49 1   

Радошевац 36 1,2123 11.867,00 2.877,27 1   

Радошевац 37 0,5062 11.867,00 1.201,42 1   

Радошевац 38 0,1006 11.867,00 238,76 1   

Радошевац 39 0,2397 11.867,00 568,90 1   

Лучина 40 0,4439 11.867,00 1.053,55 1   

Лучина 41 0,3853 11.867,00 914,47 1   

Лучина 42 0,5351 11.867,00 1.270,01 1   

Лучина 43 0,5632 11.867,00 1.336,70 1   

Лучина 44 0,2750 11.867,00 652,69 1   

Лучина 45 0,2858 11.867,00 678,32 1   

Лучина 46 0,4022 11.867,00 954,58 1   

Лучина 47 1,7253 11.867,00 4.094,83 1   

Лучина 48 2,2789 11.867,00 5.408,74 1   

Лучина 49 2,0350 11.867,00 4.829,87 1   

Лучина 50 2,8519 11.867,00 6.768,70 1   

Лучина 51 2,1611 11.867,00 5.129,15 1   

Мојсиње 52 1,5710 11.867,00 3.728,61 1   

Мојсиње 53 3,0709 11.867,00 7.288,47 1   

Мојсиње 54 3,3037 11.867,00 7.841,00 1   

Мојсиње 55 2,3919 11.867,00 5.676,94 1   

Мојсиње 56 1,5311 11.867,00 3.633,91 1   

Мојсиње 57 0,3725 11.867,00 884,09 1   

Мојсиње 58 0,0316 11.867,00 75,00 1   

Мојсиње 59 0,3214 11.867,00 762,81 1   

Мојсиње 60 0,3552 11.867,00 843,03 1   

Мојсиње 61 1,0988 11.867,00 2.607,89 1   

Мојсиње 62 3,6849 11.867,00 8.745,74 1   

Мојсиње 63 0,2208 11.867,00 524,05 1   

Мојсиње 64 0,3425 11.867,00 812,89 1   

Мрзеница 65 0,3764 11.867,00 893,35 1   

Мрзеница 66 0,3419 11.867,00 811,47 1   

Мрзеница 67 0,3905 11.867,00 926,81 1   

Мрзеница 68 0,2325 11.867,00 551,82 1   

Мрзеница 69 0,2755 11.867,00 653,87 1   

Браљина 70 2,4686 11.867,00 5.858,98 1   

Браљина 71 1,1259 11.867,00 2.672,21 1   

Браљина 72 0,8000 11.867,00 1.898,72 1   

Браљина 73 2,7438 11.867,00 6.512,13 1   

Браљина 74 0,3013 11.867,00 715,11 1   

Браљина 75 5,3425 11.867,00 12.679,89 1   

Браљина 76 0,5029 11.867,00 1.193,58 1   

Браљина 77 4,3733 11.867,00 10.379,59 1   

Браљина 78 0,2681 11.867,00 636,31 1   

Браљина 79 0,1051 11.867,00 249,44 1   

Браљина 80 0,9414 11.867,00 2.234,32 1   

Браљина 81 1,0047 11.867,00 2.384,55 1   

Браљина 82 1,9319 11.867,00 4.585,17 1   

Браљина 83 1,8130 11.867,00 4.302,97 1   

Браљина 84 2,8343 11.867,00 6.726,93 1   
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Браљина 85 0,3014 11.867,00 715,34 1   

Браљина 86 0,8611 11.867,00 2.043,73 1   

Град Сталаћ 87 1,8960 11.867,00 4.499,97 1   

Град Сталаћ 88 0,2768 11.867,00 656,96 1   

Град Сталаћ 89 0,0062 11.867,00 14,72 1   

Град Сталаћ 90 6,1892 11.867,00 14.689,45 1   

Град Сталаћ 91 2,7063 11.867,00 6.423,13 1   

Град Сталаћ 92 0,2300 11.867,00 545,88 1   

Град Сталаћ 93 2,7671 11.867,00 6.567,44 1   

Град Сталаћ 94 75,8284 11.867,00 179.971,12 1   

Град Сталаћ 95 9,3659 11.867,00 22.229,03 1   

Сталаћ 96 2,7854 11.867,00 6.610,87 1   

Сталаћ 97 0,1374 11.867,00 326,11 1   

Сталаћ 98 0,4597 11.867,00 1.091,05 1   

Сталаћ 99 2,2606 11.867,00 5.365,31 1   

Сталаћ 100 0,5459 11.867,00 1.295,64 1   

Сталаћ 101 0,2169 11.867,00 514,79 1   

Сталаћ 102 2,5273 11.867,00 5.998,29 1   

Сталаћ 103 0,5493 11.867,00 1.303,71 1   

Сталаћ 104 0,3654 11.867,00 867,24 1   

Сталаћ 105 0,0515 11.867,00 122,23 1   

Сталаћ 106 0,1852 11.867,00 439,55 1   

Сталаћ 107 0,0690 11.867,00 163,76 1   

Сталаћ 108 2,4347 11.867,00 5.778,52 1   

Сталаћ 109 0,3596 11.867,00 853,47 1   

Сталаћ 110 2,0964 11.867,00 4.975,60 1   

Сталаћ 111 0,1686 11.867,00 400,16 1   

Сталаћ 112 1,6334 11.867,00 3.876,71 1   

Сталаћ 113 0,1982 11.867,00 470,41 1   

Сталаћ 114 0,9714 11.867,00 2.305,52 1   

Сталаћ 115 3,9248 11.867,00 9.315,12 1   

Сталаћ 116 2,4728 11.867,00 5.868,94 1   

Сталаћ 117 1,9193 11.867,00 4.555,27 1   

Сталаћ 118 1,1282 11.867,00 2.677,67 1   

Сталаћ 119 0,1172 11.867,00 278,16 1   

Сталаћ 120 0,2018 11.867,00 478,95 1   

Сталаћ 121 0,4759 11.867,00 1.129,50 1   

Сталаћ 122 0,0571 11.867,00 135,52 1   

Сталаћ 123 0,1728 11.867,00 410,12 1   

Сталаћ 124 1,7570 11.867,00 4.170,06 1   

Сталаћ 125 10,7093 11.867,00 25.417,45 1   

Сталаћ 126 3,0485 11.867,00 7.235,31 1   

Сталаћ 127 1,1058 11.867,00 2.624,51 1   

Сталаћ 128 2,3032 11.867,00 5.466,41 1   

Сталаћ 129 2,8160 11.867,00 6.683,49 1   

Сталаћ 130 3,4536 11.867,00 8.196,77 1   

Сталаћ 131 2,1908 11.867,00 5.199,64 1   

Сталаћ 132 1,7456 11.867,00 4.143,01 1   

Трубарево 133 1,0133 11.867,00 2.404,97 1   

Трубарево 134 0,6537 11.867,00 1.551,49 1   

Трубарево 135 0,2290 11.867,00 543,51 1   

Трубарево 136 1,3918 11.867,00 3.303,30 1   

Трубарево 137 2,0987 11.867,00 4.981,05 1   

Трубарево 138 2,4380 11.867,00 5.786,35 1   

Трубарево 139 0,8054 11.867,00 1.911,54 1   

Трубарево 140 0,8138 11.867,00 1.931,47 1   

Трубарево 141 4,6433 11.867,00 11.020,41 1   

Трубарево 142 0,0128 11.867,00 30,38 1   

Трубарево 143 0,8972 11.867,00 2.129,41 1   

Трубарево 144 1,9275 11.867,00 4.574,73 1   

Трубарево 145 4,4633 11.867,00 10.593,20 1   

Трубарево 146 0,1284 11.867,00 304,74 1   

Ћићевац 147 0,8319 11.867,00 1.974,43 1   
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Ћићевац 148 0,3248 11.867,00 770,88 1   

Ћићевац 149 2,5588 11.867,00 6.073,06 1   

Ћићевац 150 1,0919 11.867,00 2.591,52 1   

Ћићевац 151 1,0881 11.867,00 2.582,50 1   

Ћићевац 152 1,4669 11.867,00 3.481,54 1   

Ћићевац 153 1,7635 11.867,00 4.185,49 1   

Ћићевац 154 0,1843 11.867,00 437,42 1   

Ћићевац 155 0,1262 11.867,00 299,52 1   

Ћићевац 156 1,0118 11.867,00 2.401,41 1   

Ћићевац 157 0,9068 11.867,00 2.152,20 1   

Ћићевац 158 0,2507 11.867,00 595,01 1   

Ћићевац 159 0,3666 11.867,00 870,09 1   

Ћићевац 160 0,2758 11.867,00 654,58 1   

Ћићевац 161 0,4396 11.867,00 1.043,35 1   

Ћићевац 162 0,2679 11.867,00 635,83 1   

Ћићевац 163 2,5695 11.867,00 6.098,45 1   

Ћићевац 164 0,0887 11.867,00 210,52 1   

Ћићевац 165 0,6866 11.867,00 1.629,58 1   

Ћићевац 166 1,0025 11.867,00 2.379,33 1   

Ћићевац 167 0,3859 11.867,00 915,90 1   

Ћићевац 168 0,4490 11.867,00 1.065,66 1   

Ћићевац 169 0,8178 11.867,00 1.940,97 1   

Ћићевац 170 0,1001 11.867,00 237,58 1   

Ћићевац 171 0,2417 11.867,00 573,65 1   

Ћићевац 172 0,0103 11.867,00 24,45 1   

Ћићевац 173 0,3526 11.867,00 836,86 1   

Ћићевац 174 0,2072 11.867,00 491,77 1   

Ћићевац 175 4,4055 11.867,00 10.456,01 1   

Ћићевац 176 0,4451 11.867,00 1.056,40 1   

Ћићевац 177 0,4348 11.867,00 1.031,95 1   

Ћићевац 178 1,4818 11.867,00 3.516,90 1   

Ћићевац 179 2,6284 11.867,00 6.238,24 1   

Ћићевац 180 2,5425 11.867,00 6.034,37 1   

Ћићевац 181 0,5409 11.867,00 1.283,77 1   

Ћићевац 182 0,2983 11.867,00 707,99 1   

Ћићевац 183 0,0544 11.867,00 129,11 1   

Ћићевац 184 0,3857 11.867,00 915,42 1   

Ћићевац 185 0,5887 11.867,00 1.397,22 1   

Ћићевац 186 0,0655 11.867,00 155,46 1   

Ћићевац 187 0,1858 11.867,00 440,98 1   

Ћићевац 188 0,0660 11.867,00 156,64 1   

Ћићевац 189 0,3001 11.867,00 712,26 1   

УКУПНО 310,7676 

     

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 коришћење, може се 

извршити у згради Општине Ћићевац, у канцеларији бр. 2, сваког радног дана од 08,00 до12,00 часова.  

Контакт особа Марија Кузмановић, тел: 037-811-260 локал 21.  
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 сва јавна 

намдетања 23.10.2017. и дана 24.10.2017. од 10,00 до 14,00 часова.  

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- 
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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 у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;  

- 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 и заштите животне средине;  

- 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 тачке 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 тачке 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 Ћићевац, депозит за јавно надметање, број: 840-741522843 - 14, позив на број  97  02032. 

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 
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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 понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након 

отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.  

 

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 Општинске управе Ћићевац. 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: Општинска управа Ћићевац, Карађорђева  бр.106 

Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини  

• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ  

• 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 13,00 часова, дана 28.10.2017. године. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Ћићевац до наведеног рока, 

без обзира на начин достављања.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.  
 

V 

– Јавно надметање – 
 

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

згради Општинске управе Ћићевац, улица Карађорђева број: 106, за све катастарске општине, дана 30.10.2017. 

године са почетком у 12,00 часова.  
 

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 и заштите 

животне средине преко Oпштинскее управе општине/града Ћићевац. 
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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 листу општине Ћићевац“, на огласној табли Општинске управе Ћићевац и 

на интернет порталу општине Ћићевац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања 

у дневном листу/службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу „Службеном листу општине 

Ћићевац“.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
  

Број: 320-4/17-04                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Дана 25.9.2017. године                                                                        _____________________ 

                            Златан Кркић, с.р. 
 

80. 

      На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник  РС“, 

бр.10/2013, 142/2014 и 103/2015), Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Ћићевац за 2017. годину бр. 320-2/17-01 од 29.5.2017. године 

(„Службени лист Општине Ћићевац“, бр. 6/2017) а у вези расписаног Конкурса о додели подстицајних средстава 

бр. 320-38/17-06 од 5.9.2017. године и Решења о образовању Комисије за расподелу и контролу управљања 

средствима из буџета општине Ћићевац за финансирање пољопривреде и рурални развој, записника Комисије са 

састанка одржаног 28.9.2017. године, Комисија доноси 
 

О Д Л У К У 

 о додели подстицајних средстава у области пољопривреде за 2017. годину 

на територији општине Ћићевац 
 

Члан 1. 

         Овом одлуком врши се избор корисника подстицајних средстава у пољопривреди, који ће се финансирати 

из буџета општине Ћићевац за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
         Одобрава се финансирање следећих корисника из буџета општине Ћићевац за 2017. годину у области 

пољопривреде: 

1.Предраг Пантић из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину воћних 

садница (шљива). На основу предрачуна бр. 4/2017 у укупном износу од 14.300,00 дин. (без ПДВ-

13.000,00дин.), одобравају се средства у износу од 7.800,00 дин. 

2.Живко Николић из Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину опреме 

за пчеларство (центрифуга). На основу предрачуна бр. 42/2017 у укупном износу од 47.970,00 дин., 

одобравају се средства у износу од 28.782,00 дин. 

3.Мирослав Марковић из Град Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за 

куповину воћних садница шљива. На основу предрачуна бр. 9/2017 у укупном износу од 14.520,00 дин. 

(без ПДВ-13.200,00дин.), одобравају се средства у износу од 7.920,00 дин. 
4.Драгослав Стојановић из Сталаћа је је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (прскалица тракторска). На основу предрачуна бр. 2009/2017 у укупном износу од 75.600,00 

дин. (без ПДВ-63.000,00дин.), одобравају се средства у износу од 37.800,00 дин. 

5.Славољуб Живковић из Лучине је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (ротациона коса). На основу предрачуна бр. 175 у укупном износу од 108.900,00 дин. (без 

ПДВ-90.750,00дин.), одобравају се средства у износу од 50.000,00 дин. 

6.Владимир Ивановић из Лучине је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (плуг двобразни). На основу предрачуна бр. 4 у укупном износу од 82.800,00 дин. (без ПДВ-

69.000,00дин.), одобравају се средства у износу од 41.400,00 дин. 

7.Драган Пекић из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (музилица). На основу рачуна бр. 45144 у укупном износу од 40.000,00 дин. (без ПДВ-

33.333,33дин.), одобравају се средства у износу од 19.999,99 дин. 
8.Предраг Мишић из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (сетвоспремач). На основу предрачуна бр. 9/2017 у укупном износу од 86.400,00 дин. (без 

ПДВ-72.000,00дин.), одобравају се средства у износу од 43.200,00 дин. 

9.Мирослав Вујић из Град Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање. На основу предрачуна бр. 23 у укупном износу од 49.950,00 дин. (без ПДВ-

41.625,01дин.), одобравају се средства у износу од 24.975,00 дин. 
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10. Томислав Бањац из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање. На основу предрачуна бр. 154/2017 у укупном износу од 87.000,00 дин. (без ПДВ-

72.500,00дин.), одобравају се средства у износу од 43.500,00 дин. 

11.Драгослав Нагулић из Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за пчеларство (суд за отклапање медних поклопаца). На основу предрачуна бр. 43/2017 у укупном 

износу од 18.450,00 дин., одобравају се средства у износу од 11.070,00 дин. 

         Укупан износ одобрених средстава по овој одлуци износи 316.446,99 динар. 
 

Члан 3. 

      По коначности ове одлуке закључиће се уговор са корисницима о финансирању подстицајних средстава у 

пољопривреди из буџета општине Ћићевац, најкасније у року од 8 дана. 
 

Члан 4. 

   Одлуку доставити: горе наведеним корисницима, Одсеку за буџет, финансије, јавне набавке и комунално  
инспекцијске послове и архиви. 

 

Члан 5. 

   Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине као и у  

„Сл. листу општине Ћићевац“. 
  

КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

Бр. 320-38/17-06 од 28.9.2017. године 
 

                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                                                            Јелена Настић, с.р. 
 

81. 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник  РС“, 

бр.10/2013, 142/2014 и 103/2015), Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Ћићевац за 2017. годину бр. 320-2/17-01 од 29.5.2017. године („Сл. 
лист Општине Ћићевац“, бр. 6/2017) а у вези расписаног Конкурса о додели подстицајних средстава бр. 320-38/17-

06 од 5.9.2017. године и Решења о образовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима из буџета 

општине Ћићевац за финансирање пољопривреде и рурални развој, записника Комисије са састанка одржаног 

10.10.2017. године, Комисија  доноси 
 

О Д Л У К У 

 о додели подстицајних средстава у области пољопривреде за 2017. годину 
на територији општине Ћићевац 

 

       Члан 1. 

         Овом одлуком врши се избор корисника подстицајних средстава у пољопривреди, који ће се финансирати 

из буџета општине Ћићевац за 2017. годину. 
 

Члан 2. 

          Одобрава се финансирање следећих корисника из буџета општине Ћићевац за 2017. годину у области 

пољопривреде: 

1.Бојан Младеновић из Лучине је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за пчеларство (ел. центрифуга за мед). На основу предрачуна бр. 44/2017 у укупном износу од 

47.970,00 дин. (без ПДВ-47.970,00дин.), одобравају се средства у износу од 28.782,00 дин. 

2.Виолета Николић из Лучине је поднела уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање (моторна пумпа за воду). На основу предрачуна бр. 22 у укупном износу од 

54.600,00 дин. (без ПДВ---а 45.500,00дин.), одобравају се средства у износу од 27.300,00 дин. 
3. Зоран Тодоровић из Ћићевца  је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање (пумпа, хидрофор посуда...). На основу предрачуна бр. 01/2809/2017 у укупном 

износу од 50.760,00 дин. (без ПДВ-42.300,00дин.), одобравају се средства у износу од 25.380,00 дин. 

4.Миомир Милошевић из Град Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за 

куповину механизације (сетвоспремач дворедни). На основу предрачуна бр. 179 у укупном износу од 

42.500,00 дин. (без ПДВ-а 35.416,67дин.), одобравају се средства у износу од 21.250 дин. 

5.Новица Милосављевић из Лучине је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (прскалица ратарска и кардан). На основу предрачуна бр. 180 у укупном износу од 73.000,01 

дин. (без ПДВ-60.833,34дин.), одобравају се средства у износу од 36.500,00 дин. 

6.Бобан Илић из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину опреме за 

пчеларство (сатне основе). На основу предрачуна бр. 7 у укупном износу од 30.000,00 дин. (без ПДВ-
30.000,00дин.), одобравају се средства у износу од 18.000,00 дин. 

7.Верка Васић из Ћићевца је поднела уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

механизације (рото ситнилица). На основу рачуна бр. 181 у укупном износу од 133.000,00 дин. (без ПДВ-а 

110.833,33дин.), одобравају се средства у износу од 50.000,00 дин. 



Strana  9  –  Broj  16          SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC          17.10.2017.  godine 
8. Радивоје Васић из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину опреме 

за наводњавање (моторна пумпа и трака капајућа). На основу предрачуна бр. 157/2017 у укупном износу 

од 102.920,00 дин. (без ПДВ-85.766,67дин.), одобравају се средства у износу од 50,000,00 дин. 

9.Првослав Благојевић из Град Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за 

куповину механизације (прскалица ратарска и кардан). На основу предрачуна бр. 176 у укупном износу од 

73.000,01 дин. (без ПДВ-60.833,34дин.), одобравају се средства у износу од 36.500,00 дин. 

10.Слободан Бајкић  из Град Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину  

механизације. На основу предрачуна бр. 182 у укупном износу од 85.000,00 дин. (без ПДВ-70.833,33дин.), 

одобравају се средства у износу од 42.499,99 дин. 

11.Драгиша Јовановић из Појата је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање (мотор за поливање...). На основу предрачуна бр. 155/2017 у укупном износу од 
52.500,00 дин. (без ПДВ-43.750,00), одобравају се средства у износу од 26.250,00 дин. 

12.Мирослав Митић из Појата је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину опреме 

за наводњавање (мотор за поливање...). На основу предрачуна бр. 156/2017 у укупном износу од 52.500,00 

дин. (без ПДВ-43.750,00), одобравају се средства у износу од 26.250,00 дин. 

13.Биљана Томашевић из Град Сталаћа је поднела уредну пријаву са потпуном документацијом за 

куповину механизације (прскалица ратарска). На основу предрачуна бр. 183 у укупном износу од 

69.500,00 дин. (без ПДВ-57.916,67дин.), одобравају се средства у износу од 34.750 дин. 

14.Светислав Бањац из Ћићевца је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање (систем кап по кап.). На основу предрачуна бр. 163/2017 у укупном износу од 

84.550,00 дин. (без ПДВ-70.458,33), одобравају се средства у износу од 42.275,00 дин. 

15.Љубиша Вујић из Град Сталаћа је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 
опреме за наводњавање (систем кап по кап.). На основу предрачуна бр. 39/10/17 у укупном износу 

69.260,00 дин. (без ПДВ-57.716,66), одобравају се средства у износу од 34.630 дин.. 

16.Снежана Мишић из Ћићевца је поднела уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за пчеларство (кошнице). На основу предрачуна бр. 10-17 у укупном износу од 90.000,00 дин, 

одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара. 

17.Зорица Луковић из Ћићевца је поднела уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину 

опреме за наводњавање (агрегат.). На основу предрачуна бр. 205/2017 у укупном износу од 106.700,00 

дин. (без ПДВ-88.916,66), одобравају се средства у износу од 50.000,00 дин. 

18.Милан Петровић из Лучине је поднео уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину  

механизације (расипач вештачког ђубрива). На основу предрачуна бр. 184 у укупном износу од 28.900,00 

дин. (без ПДВ-24.083,33дин.), одобравају се средства у износу од 14.450,00 дин. 

            Укупан износ одобрених средстава по овој Одлуци износи 614.816,99 динарa. 
Горан Петковић из Ћићевца је поднео пријаву са неисправним предрачуном. Комисија је констатовала 

грешку у предрачуну и одлучила да се подносилац пријаве обавести и достави исправан документ у року 

од 7 дана. 

Вера Костић из Град Сталаћа је поднела  пријаву са неуредном документацијом. Комисија је одлучила да 

подносилац пријави достави уредну документацију у року од 7 дана. 
 

  Члан 3. 
      По коначности ове одлуке закључиће се уговор са корисницима о финансирању подстицајних средстава у 

пољопривреди из буџета општине Ћићевац, најкасније у року од 8 дана. 
 

Члан 4. 

   Одлуку доставити: горе наведеним корисницима, Одсеку за буџет, финансије, јавне набавке и комунално  

инспекцијске послове и архиви. 
 

Члан 5. 

   Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине као и у  

„Сл. листу општине Ћићевац“. 

  

КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

Бр. 320-38/17-06 од 10.10.2017. године 
                                                                                                     

                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                        

      Јелена Настић, с.р. 
 

82.                                                           
На основу члана 15. став 1. тачка 14. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и 

члана 12. став 4. Одлуке о организацији заштите и спасавања на територији општине Ћићевац („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 21/12), Општинско веће општине Ћићевац на 71. седници одржаној дана 4.10.2017. године, доноси   
               

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ОБРАЗОВАЊУ И НАЧИНУ УПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА 

ОПШТИНУ ЋИЋЕВАЦ 
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        Члан 1. 

Овим правилником уређује се образовање, организација и начин употребе јединице цивилне заштите 

опште намене за општину Ћићевац (у даљем тексту: јединица цивилне заштите). 

Члан 2. 

Јединица цивилне заштите је бројног састава 30 обвезника. Унутрашњу организацију јединице могу да 

чине одељења, тимови или екипе. 
 

Члан 3. 

Јединица цивилне заштите се образује као привремени састав од добровољаца и радно способног 

становништва за извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања. 
 

Члан 4. 

Мобилизацију-активирање јединице цивилне заштите врши надлежни орган за ванредне ситуације 

Општинске управе на основу наређења Штаба за ванредне ситуације. Припадници јединице цивилне заштите 
дужни су да се јаве на место и у време које одреди надлежни орган.   

 

Члан 5. 

Лица која су позвана на извршење задатака цивилне заштите имају право на накнаду.  

Накнада из става 1. овог члана обрачунава се по основици коју чини просечна нето зарада у Републици 

Србији, према подацима Републичког завода за статистику, остварена у месецу који претходи месецу у коме је 

лице ангажовано. Накнада се исплаћује на терет буџета општине Ћићевац. 
Припадници цивилне заштите који нису здравствено осигурани по другом основу, за време ангажовања 

имају право на здравствену заштиту. 
 

Члан 6. 

У извршавању задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа примењују се 

општи прописи о безбедности и здрављу на раду, као и посебне мере за обезбеђење заштите здравља припадника 

цивилне заштите, чланова јединице, које се предузимају за време њиховог ангажовања на заштити и спасавању од 
елементарних непогода и других несрећа. 

 

Члан 7. 

Повереници и заменици повереника у насељеним местима руководе јединицом цивилне заштите за време 

њеног ангажовања. 
 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ћићевац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
Број 82-2/17-02 од 4.10.2017. године 

 

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                   Златан Кркић, с.р. 
 

83. 

Председник општине Ћићевац, на основу члана 44. став 1. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 59. став 1. тачка 13 Статута општине Ћићевац 

(„Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О  ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА 

СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

1. У решењу о образовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима из буџета општине 

Ћићевац за финансирање пољопривреде и рурални развој општине Ћићевац, бр. 320-38/17-06 од 5.9.2017. године 
(„Сл. лист општине Ћћевац“, бр. 15/17) у тачки 2. додају се алинеје 8 и 9 које гласе: 

           „- Славица Арсенијевић за члана Комисије 

- Младен Аврамовић за члана Комисије.“ 

2. Решење доставити председнику Комисије и члановима. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

Бр. 320-38/17-06 од 6.10.2017. године              

                                  

                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    
                                           Златан Кркић, с.р. 

 

84. 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члна 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
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РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 62. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине 

Ћићевац“, бр. 17/13-пречишћен текст, 22/13 и 10/15), Општинско веће општине Ћићевац на 71. седници одржаној 

4.10.2017. године, донело је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Усваја се Извештај о извршењу буџета општине Ћићевац за период 1.1.2017.-30.6.2017. године. 

2. Закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ  
Бр. 400-34/17-04 од 4.10.2017. године 

 

                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Годишња претплата износи 2.000,00 динара 

Наруџбе слати на Општинску управу 

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
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Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106 

Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260 


