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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЛЕБАНЕ
218.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС”, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), члана 
46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС”, 
број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 
69. Статута општине Лебане ("Сл.гласник Града 
Лесковца” број 8/19), и члана 36. 41 и 42 Правилника 
о ближем уређивању поступка јавне набавке ("Сл.
гласник града Лесковца 11/2018), Општинско 
веће општине Лебане на седници одржаној дана 
18.06.2020. године донело је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I

План јавних набавки ОУ општине Лебане за 2020. 
годину од 31.12.2019. године, мења се и допуњује и 
то:

- У оквиру програма ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2020 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије, општина Лебане је конкурисала и одобрена 
су средства у износу од 3.000.000,00 динара тако да 
се у делу Плана јавних набавки који се односи на ра-
дове додаје позиција 1.3.25 - грађевинско занатски и 
инсталатерски радови и опрема по партијама и то:

1. Грађевински, грађевинско занатски и инста-
латерски радови и опрема на санацији и адаптацији 
хола дома културе "Радан” у Лебану, у износу од 
1.852.000,00 динара без ПДВ-а;

2. Реновирање свлачионица у дому културе "Радан” 
у Лебану, у износу од 650.000,00 динара без ПДВ-а;

3. Инсталација осветљења библиотеке "Бранко Ради-
чевић” у Лебану, у износу од 498.000,00 динара без 
ПДВ-а;

II

Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. 
годину, чини саставни део ове одлуке.

III

Одлуку о усвајању пете измене и допуне Плана ја-
вних набавки за 2020. годину, доставити Одељењу за 
привреду и финансије.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-
вљена у "Службеном гласнику града Лесковца". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 4-293/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

219.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14,101/16 и 
47/18), члана 69. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" број 8/19), и члана 3. Одлуке 
о општинском већу општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" број 31/19) године, а у скла-
ду са чланом 6. Уговора о закупу пословно-прои-
зводних објеката, Општинско веће општине Лебане, 
разматрајући предлог начелника Општинске управе, 
на седници одржаној дана 18.06.2020. године, донета 
је
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ОДЛУКА

O НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА 
ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА РАДНИКА 

ПРЕДУЗЕЋА ''ЛЕБАНТЕКС'' Д.О.О. ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Запосленима који су у радном односу у предузећу 
''ЛебанТекс'' д.о.о. Лебане, одобрава се накнада 
трошкова превоза за долазак и одлазак са рада из 
буџета општине Лебане, на месечном нивоу, до 70% 
од цене коштања месечне карте.

Члан 2.

Трошкови превоза из члана 1. ове Одлуке одобравају 
се у складу са чланом 6. Уговора о закупу пословно-
производних објеката, где се општина Лебане 
обавезала да пружи помоћ у вези са превозом радника 
предузећа ''ЛебанТекс'' д.о.о. Лебане.

Члан 3.

Трошкови превоза из члана 1. ове Одлуке одобравају 
се на основу поднетог захтева ”ЛебанТекса” Одеље-
њу за привреду, пољопривреду, водопривреду и фина-
нсије ОУ Лебане, који треба да садржи списак радника 
са релацијама и ценом коштања месечне карте.

Члан 4.

Доношењем ове Одлуке престају да важе: Одлука о 
начину и висини накнаде трошкова превоза за долазак 
и одлазак са рада радника предузећа ''ЛебанТекс'' 
д.о.о. Лебане 04Број:553-26 од 12.01.2018.године и 
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и висини 
накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада радника предузећа ''ЛебанТекс'' д.о.о. Лебане 
04Број:553- 169/2 од 12.03.2018.године.

Члан 5.

Одлуку доставити предузећу ''ЛебанТекс'' д.о.о. 
Лебане и Одељењу за привреду, пољопривреду, 
водопривреду и финансије општине Лебане.

Члан 6.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04Број: 400-961/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

220.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
("Сл. гласник РС'' бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) 
члана 18. став 2. и члана 19. став 1. тачке 5. Закона 
обезбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 
РС'' бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС и 55/14, 
96/15-др закон, 9/2016-0длука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/18-др закон, 87/2018 и 23/2019), и чл. 69. Статута 
општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца'' бр. 
8/2019, Општинско веће општине Лебане, на седници 
одржаној дана 18.06.2020. доноси

ОДЛУКУ

О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ СА ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  
-Министарству унутрашњих послова- 

-Начелнику ПУ Лесковац Томиславу Илићу- 
За потребе Полицијске станице у Лебану

Члан 1.

Одобрава се пренос права својине са општине Лебане 
на другог носиоца јавне својине и то на Републику 
Србију - Министарству унутрашњих послова - Наче-
лнику ПУ Лесковац Томиславу Илићу - за потре бе 
Полицијске станице Лебане.

Члан 2.

Предмет преносајавне својине је покретна ствар:

1. Возило LADA M2121/K1101020/314ABA0 - LADA 
4x4, марка LADA, тип M2121/K1101020/314ABA0 
- LADA 4x4, врста: путничко, број шасије: 
ХТА212140К2357344, запремина мотора 1690ccm, број 
места за седење 4, боја аутомобила БРАОН МЕТАЛИК 
790, број врата 2; број мотора: 212140997306; снага 
61kW; година производње 2019, маса празног возила 
1265kg.
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Укупна вредност путничког аутомобила и опреме 
1.272.120,00 са ПДВ.

Члан 3.

Уговор о преносу права својине на покретној ствари 
из члана 2. Одлуке и записник о примопредаји, закљу-
чује председник или лице по овлашћењу председника 
општине.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 404-8/1

ПРЕДСЕДНИК, 
Иван Богдaновић

221.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. и члана 46. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' бр. 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), 
члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине 
("Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 72/09-др. 
закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), 
члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха 
("Службени гласник РС'', број 36/09 и 10/13), члана 15. 
став 1. тачка 12, члана 66. Статута општине Лебане 
("Службени гласник општине Лесковац'', број8/19) 
и члана 3. Одлуке о општинском већу ("Службени 
гласник града Лесковца'', бр 22/17), по прибављеној 
сагласности Министарства заштите животне средине 
Републике Србије бр.353-01-00748/2020-03 од 
27.03.2020. године, Општинско веће општине Лебане 
на седници одржаној, дана 18.06.2020. године, доноси

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

I ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Овим програмом успоставља се Локална мрежа ме-
рних мерних места за мерење нивоа загађујућих ма-

терија у ваздуху на територији општине Лебане за 
2020. годину, одређује број и распоред мерних места, 
као и обим, врста, и учесталост мерења. Локална мрежа 
мерних места успоставља се ради праћења квалитета 
ваздуха на нивоу јединице локалне самоуправе.

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи оба-
вља се према Програму који за своју територију доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, који је 
усклађен са програмом контроле квалитета ваздуха у 
државној мрежи уз претходно прибављену сагласност 
Министарства надлежног за послове за штите животне 
средине.

Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом 
нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних 
извора загађивања и од покретних извора загађивања, 
у циљу заштите здравља људи, вегетације и природних 
екосистема.

Податке о квалитету ваздуха из Локалне мреже као и 
резултате мерења посебне намене, Одељење за урба-
низам, имовинско-правне, комунално-грађе ви  нске, 
ста мбене и инспекцијске послове, Послови зашти те 
жи вотне средине, општине Лебане, дужно је да јавно 
обја вљује и доставља Агенцији за заштиту животне 
средине Републике Србије.

На основу података о нивоу загађујућих материја у 
ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха.

II СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА

У циљу управљања квалитетом ваздуха у општини 
Лебане успоставља се јединствени функционални си-
стем праћења и контроле степена загађења ваздуха и 
одржавања базе података о квалитету ваздуха у оквиру 
Локалне мреже мерних места коју чине фиксна мерна 
места.

1. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета 
ваздуха у општини Лебане успоставља се овим Про-
грамом, а чине је континуална фиксна, индика тивна и 
наменска мерења.
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Мерна места за праћење квалитета ваздуха на територији општине Лебане

Редни 
број

Мерно место Географска 
ширина

Географска 
дужина

Надморска висина

1. ОШ "Радован Ковачевић-
Максим'' Лебане

42°92'11'' 21°73'98'' 278м

2. ОШ "Радоје Домановић'' 
Бошњаце

42°95'32" 21°83'02'' 255м

3. БС "Кнез Петрол'' Пертате 42°96'19" 21°83'67'' 250м

4. Ул. 19. Август- Аутобуска 
станица, Лебане

42°91'62" 21°73'75'' 27 8м

Табела 1: Мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха са наведеном географском ширином, географском 
дужином и надморском висином

Редни 
број

Мерно место Тип 
мерног 
места

Врста загађујућих материја/динамика мерења

1. ОШ "Радован Ковачевић-
Максим" Лебане

Г SO2 - 24 часовно током целе године-365 дана 
чађ - 24 часовно током целе године-365 дана 
NO2- 24 часовно током целе године-365 дана 
УТМ-са анализом тешких метала Рb,Сd,Ni,Cr једном 
месечно у току године
Суспендоване честице РМ10 и РМ2,5 - 24 часовно 
током целе године-365 дана

2. ОШ "Радоје Домановић" 
Бошњаце

ПГ SO2- 24 часовно током целе године-365 дана 
чађ - 24 часовно током целе године-365 дана
NO2- 24 часовно током целе године-365 дана 
УТМ-са анализом тешких метала Рb,Сd,Ni,Cr једном 
месечно у току године

3. БС "Кнез Петрол" Пертате ПГ NO2 - 24 часовно током целе године-365 дана 
SO2 - 24 часовно током целе године-365 дана

4. Ул. 19. Август-Аутобуска 
станица, Лебане

Г NO2- 24 часовно током целе године-365 дана
SO2 - 24 часовно током целе године-365 дана

Табела 2: Мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха са наведеним типом мерног места, врстом 
загађујућих материја и динамиком мерења
Легенда:
SO2 - сумпор-диоксид;
NO2 - азот-диоксид;
УТМ - укупне таложне материје са анализом тешких метала (олово (Рb), кадмиум (Сd), никл (Ni) и хром (Сr));
РМ10 - суспендоване честице до 10 микрона;
РМ2.5 - суспендоване честице до 2.5 микрона.
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1.1. Континуална мерења нивоа загађујућих материја на фиксним мерним местима пореклом од 
стационарних извора загађивања ваздуха врши се на мрежи мерних места у насељеним подручјима - 
Табела 1. 

Мерења обухватају: чађ, SO2 и NO2.
Учесталост мерења: 24-часовна мерења сваки дан током целе године за: чађ (наменско мерење), SO2 и NO2, 
према Табели 1.
Мерна места су дата у Табели 3.

Редни 
број Назив мерног места

Загађујуће материје

Чађ SO2 NO2

1. ОШ "Радован Ковачевић-
Максим", Лебане

X X X

2. ОШ "Радоје Домановић", 
Бошњаце

X X X

Табела 3. - Мрежа мерних места за континуална мерења нивоа загађујућих материја на фиксним мерним 
местима пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха

1.2. Наменска мерења укупних таложних материја и одређивање тешких метала у таложним материјама 
(олово, кадмијум, никл и хром) на фиксним мерним местима врши се на мрежи мерних места - Табела 4.

Мерења обухватају: мерење укупних таложних материја и одређивање тешких метала у таложним материјама 
(олово, кадмијум, никл и хром) - наменска мерења.

Учесталост мерења: месечно узорковање равномерно распоређено у току године. Мерна места су дата у 
Табели 4.

Редни 
број

Назив мерног места Укупне 
таложне 
материје

Загађујуће материје
Олово

Рb
Кадмијум

Сd
Никал 

Ni
Хром 

Сr
1. ОШ "Радован Ковачевић- 

Максим", Лебане
X X X X X

2. ОШ "Радоје Домановић", 
Бошњаце

X X X X X

Табела 4. - Мрежа мерних места за наменска мерења укупних таложних материја и одређивање тешких метала 
у таложним материјама (олово, кадмијум, никл и хром) на фиксним мерним местима

1.3. Фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања (азотни 
оксиди и сумпор диоксид)

Мерења обухватају: NO2 и SO2. Учесталост мерења: 24-часовна мерења сваки дан током целе године. Мерна 
места су дата у Табели 5.
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Редни број Назив мерног места Загађујуће материје

азот диоксид NO2 сумпор диоксид SO2

1. БС "Кнез Петрол" Пертате X X

2. Ул. 19. Август-Аутобуска станица, 
Лебане

X X

Табела 5. - Мрежа мерних места за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних 
извора загађивања

1.4. Фиксна мерења суспендованих честица (ПМ10 и ПМ2.5) и тешких метала у суспендованим 
честицама ПМ10 и ПМ2.5 (олово (Рb), арсен (Аs), кадмијум (Сd) и никл (Nl))

Мерно место: ОШ "Радован Ковачевић-Максим" Лебане

Мерења обухватају: мерење суспендованих честица РМ10 и ПМ2.5 и тешких метала у суспендованим 
честицама РМ10 ПМ2.5 (олово, арсен, кадмијум, никал).
Учесталост мерења: Мерење се врши 24 часовно сваки дан током целе године.

2. МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када постоји основана сумња да је 
дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и/или животну средину.

3. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ 
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

3.1. Обезбеђивање квалитета података

Тумачење резултата испитивања врше се у складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 
10/13) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10, 75/10 
и 63/13).

Сва мерења, која се врше у складу са Прилогом XIV Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака 
и интерпретацију резултата врши овлашћена стручна организација која је акредитована као лабораторија за 
испитивање, односно која поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене овим 
Програмом и овлашћење Министарства надлежног за послове заштите животне средине за мерење нивоа 
загађујућих материја у ваздуху и вршења мониторинга.

3.2. Редовно извештавање

Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне 
мреже мерних места, стручна организација доставља Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, Послови заштите животне средине, општине Лебане. Извештаји 
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се достављају месечно, у року од 15 дана по истеку претходног месеца. Годишњи извештај доставља се у року 
од 30 дана, по истеку календарске године.

Приликом достављања извештаја биће описана методологија узорковања, мерна опрема и методологија обраде 
података. Резултати ће бити текстуално објашњени, табеларно и графички приказани, са закључком о стању 
аерозагађења на предвиђеним локацијама.

Податке о квалитету ваздуха из Локалне мреже, као и резултате мерења посебне намене, Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, Послови заштите 
животне средине, општине Лебане, дужно је да достаља Агенцији за заштиту животне средине једанпут 
месечно за претходни месец, као и годишњи извештај и да о квалитету ваздуха редовно обавештава јавност 
путем електронских и штампаних медија, односно путем интернета, у складу са законом.

3.3. Извештавање и мере у случају прекорачења концентрација 
Подаци о концентрацијама загађујућих материја из овог програма биће доступни јавности и објављени на веб 
страници надлежног органа општине Лебане. Надлежни орган општине Лебане дужан је да обавештава јавност 
о подацима о квалитету ваздуха када дође до прекорачења прописаних граничних/толерантних вредности и 
максималних дозвољених концентрација и путем других електронских или писаних медија.

У случају процењеног наставка прекорачења концентрација, надлежни орган ће предузети практичне мере и 
може по потреби, донети краткорочни акциони план који садржи мере смањења ризика или трајања таквог 
прекорачења ради заштите здравља људи и/или животне средине.

Краткорочним акционим планом, у зависности од сваког појединачног случаја, могу се предузети делотворне 
мере за контролу активности које доприносе настанку опасности од прекорачења концентрација опасних по 
здравље људи, и у случају потребе, привремено заустављање тих активности.

Краткорочним акционим планом могу се предвидети мере које се односе на саобраћај моторних возила, рад 
индустријских постројења, употребу производа који садрже загађујуће материје и начин грејања домаћинстава, 
као и предузимање специфичних активности намењених заштити осетљивих група становиштва, нарочито 
деце.

3.4 Доношење планова квалитета ваздуха
На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/09 и 10/13) у зонама и 
агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера 
које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха 
на одређеном простору, надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или 
циљне вредности утврђене актом из члана 18. став 1. овог Закона. План из става 1. овог члана доноси се на 
основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања 
ваздуха који су довели до загађења.

III МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине Лебане за 2020. годину обухвата 
три фазе:

I фаза - Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине Лебане, од стране Општинског 
већа општине Лебане;
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II фаза - Избор стручне организације за реализацију Програма, која је акредитована као лабораторија за 
испитивање, односно која испуњава прописане услове за мерење свих наведених загађујућих материја и 
која поседује овлашћење Министарства надлежног за послове заштите животне средине за мерење нивог 
загађујућих материја у ваздуху, спровођењем поступка јавне набавке.

III фаза - Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територијг општине Лебане за 2020. године, 
од стране изабране организације.

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Мониторинг аерозагађења на мерним местима одређеним Програмом јединице локалне самоуправе 
финансираће се из средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лебане.

V САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

У складу са чланом 15. став 4. Закона, на овај Програм прибављена је сагласност Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, број 353-01-00748/2020- 03 од 27.03.2020. године
Овај Програм ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику града Лесковца.'/ ̂

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04Број:501-17/2

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић
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1.

2.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општинско веће МЕДВЕЂА
Комисија за утврђивање цена  за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 03-320-1/2020-9
Датум: 18.06.2020. године

На  основу  члана  64a  става  22.  и  члана  64  став  6.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(„Службени гласник РС“,  бр.  62/06,  65/08 – др.  закон,  41/09,  112/15,  80/17 и 95/18– др.  закон),
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији  општине  МЕДВЕЂА  (у  даљем  тексту:Комисија),  утврдила  је  почетну  цену
пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  на  територији  општине  МЕДВЕЂА  које  је
обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине МЕДВЕЂА за 2020. годину за давање у закуп донела је :

ЗАКЉУЧАК

Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине  МЕДВЕЂА у другом кругу за укупно 168 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији  општине МЕДВЕЂА за 2020. годину и планираних за давање у
закуп по класама и културама, и то:

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj
својини на територији општине МЕДВЕЂА је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД
ЊИВА 2 48,34 5.683,95
ЊИВА 4 38,25 4.497,54
ЊИВА 5 33,47 3.935,49
ЊИВА 6 27,09 3.185,32
ЊИВА 7 22,31 2.623,27
ЊИВА 8 16,47 1.936,59

ВОЋЊАК 3 43,03 5.059,59
ВОЋЊАК 4 38,25 4.497,54
ВОЋЊАК 5 33,47 3.935,49
ЛИВАДА 3 12,91 1.517,99
ЛИВАДА 4 11,48 1.349,85
ЛИВАДА 5 10,04 1.180,53
ЛИВАДА 6 8,13 955,94
ЛИВАДА 7 6,69 786,62

ПАШЊАК 2 9,67 1.137,02
ПАШЊАК 3 8,61 1.012,38
ПАШЊАК 4 7,65 899,50
ПАШЊАК 5 6,69 786,62
ПАШЊАК 6 5,42 637,29
ПАШЊАК 7 4,46 524,41
ПАШЊАК 8 3,29 386,84
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својини на територији општине МЕДВЕЂА је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД
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ЊИВА 4 38,25 4.497,54
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ЊИВА 6 27,09 3.185,32
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АКТИ КОМИСИЈЕ МЕДВЕЂА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

222.
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цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање
у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине  МЕДВЕЂА у
другом кругу, односно за укупно 168 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
МЕДВЕЂА  за 2020. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине МЕДВЕЂА, образована Решењем Општинско веће број 08 Broj:06-5/2019/7
од 06.02.2019. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по
катастарским  општинама  на  територији   општине  МЕДВЕЂА,  које  је  обухваћено  Годишњим
програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
МЕДВЕЂА за 2020. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту
прописано  је  да  је  просечно  постигнута  цена  на  последњем  одржаном  јавном  надметању  за
пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне
самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години,
просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица
локалне самоуправе.
      При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина МЕДВЕЂА имала јавно надметање за
претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 7,65 евра по
хектару, односно 899,51 динара по хектару.

     
       Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена
закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по
хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по
хектару.
       Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом кругу у
износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 899,51 динара по хектару а која одговара
квалитету пашњак 4. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе,
односно за сва јавна надметања  у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим
програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
МЕДВЕЂА за 2020. годину.

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у
диспозитиву овог закључка.

                                                                                     ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
        ћетковић Светлана

________________________
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ЦРНА ТРАВА
223.
На основу члана 53. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 34/2010, 
54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020), Изборна ко-
ми сија општине Црна Трава на седници одржаној 
дана 23.06.2020. године, решавајући по приговору 
овлашћеног лица Коалиције "Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)" – подносиоца 
изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – 
Драган Марковић Палма" на изборима за одборнике 
Скупштине општине Црна Трава због неправилности 
у раду бирачког одбора на бирачком месту 4 у општини 
Црна Трава, већином гласова, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Приговор СЕ УСВАЈА.

2. Поништавају се избори за одборнике Скупштине 
општине Црна Трава одржани 21.06.2020. године на 
бирачком месту број 4 у општини Црна Трава. 

3. Стављају се ван снаге:
- резултати избора за одборнике Скупштине општи-

не Црна Трава утврђени записником о раду Избо рне 
комисије, број 38/2020,

- извештај о резултатима избора за одборнике 
Скупштине општине Црна Трава, број 39/2020 и 

- расподела мандата утврђена записником о ра-
спо дели мандата за одборнике Скупштине општине 
Црна Трава на основу резултата избора одржаних 
дана 21.06.2020. године, број 40/2020.

Број: 43/2020
Датум: 23.06.2020. године

ЦРНА ТРАВА

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Председник
Александар Николић

224.
На основу члана 55. Закона о локалним изборима ("Слу-
жбени гласник РС", број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 
12/2020, 16/2020 и 68/2020) и Решења Изборне ко-
мисије општине Црна Трава, број 43/2020 од 23.06.2020. 
го дине, Изборна комисија општине Црна Трава на се-
дници одржаној дана 24.06.2020. го дине, доноси

ОДЛУКУ

1. Понавља се гласање за избор одборника Ску-
пштине општине Црна Трава  на бирачком месту број 
4 у општини Црна Трава које ће се одржати 30. јуна 
2020. године у времену од 07:00 до 20:00 часова.

2. Гласање ће се спровести по листи кандидата 
ко ја је утврђена за изборе за одборнике Скупштине 
општине Црна Трава, одржане 21. јуна 2020. године.

3. Поновљене изборе спровешће бирачки одбор 
који ће формирати Изборна комисија општине Црна 
Трава посебним решењем.

4. Орган надлежан за вођење бирачког списка при-
премиће за спровођење поновног гласања оверен 
извод из бирачког списка за бирачко место из тачке 
1. овог решења.

5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објављује се у "Службеном гласнику града Лесковца” 
и на бирачком месту на којем се понавља гласање за 
избор одборника Скупштине општине Црна Трава.

Број: 46/2020
Датум: 24.06.2020. године

ЦРНА ТРАВА

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Председник
Александар Николић

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
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225.
На основу члана  15. став 1. тачка 8. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 и 
68/2020), Изборна комисија општине Црна Трава, на 
седници одржаној 24.06.2020. године, донела јe

ОДЛУКУ

о одређивању боје гласачког листића, броја 
гласачких листића, боје контролног листа 
за проверу исправности гласачке кутије и 

штампарије за штампање изборног материјала за  
за гласање на поновљеним изборима за одборнике 

Скупштине општине Црна Трава, на бирачком 
месту бр. 4, расписаним за 30. јун 2020. године

Гласачки листићи штампаће се на папиру беле 
боје.

Контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије штампаће се на папиру жуте боје.

За поновљене изборе за одборнике Скупштине 
општине Црна Трава, на бирачом месту бр. 4 који су 
расписани за 30. јун 2020. године утврђује се број од 
94 (деведесет четири) гласачка листића.

Одређује се да ће гласачке листиће, контролни лист за 
проверу исправности гласачке кутије и пратеће обра-
сце за гласање на поновљеним изборима за одборнике 
Скупштине општине Црна Трава, на бирачком месту 
бр. 4, расписане за 30. јун 2020. године штампати Гра-
фичко издавачко предузеће Графобалкан ДОО, ул. 
Ивана Милутиновића бр.47, 16000 Лесковац, ПИБ 
100805536, МБ 20924128.

Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 48/2020
Датум: 24.06.2020. године

ЦРНА ТРАВА

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Николић
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