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ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ 
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2023. 
ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном 
зе мљишту ("Службени гласник РС", бр. 
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и 

Правилником о условима и поступку давања 
у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини ("Службени 
гласник РС”, број 16/2017), Комисија за 
израду Годишњег програма заштите, уре-
ђења и коришћења пољопривредног зе-
мљишта општине Медвеђа, расписује јавни 
позив свим физичким и правним лицима, 
којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, 
одво дњавање, рибњака, пољопривредног 
обје кта, стакленика, пластеника и вишего-
дишњих засада (воћњака и винограда који 
су у роду) на пољопривредном земљишту 
у државној својини и који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и 
налазе се у активном статусу најмање три 
године (у даљем тексту: пољопривредна 
инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су 
и власници, односно закупци објеката за 
гајење тих животиња на територији јединице 
локалне самоуправе на којој се право пречег 
закупа остварује, који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у 
активном статуту најмање једну годину (у 
даљем тексту: сточарство),
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да доставе потребну документацију 
ради доказивања права пречег закупа на 
пољопривредном земљишту у државној 
својини на територији општине Медвеђа 
за 2023. годину, до дана 31. октобра 2022. 
године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ 
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва 
над пољопривредном инфраструктуром 
je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа 
по основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром потписан од стране фи-
зичког лица, односно одговорног лица у пра-
вном лицу (доставља подносилац за хтева); 

2. Доказ о власништву над пољо при вре-
дном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непо-
кретности за пољопривредну инфра стру-
ктуру која је укњижена у јавној евиде нцији 
о непокретности (прибавља јединица ло-
калне самоуправе)и/или

б) Пописна листа и књиговодствена 
документација потписана и оверена у скла-
ду Законом о рачуноводству за правно ли-
це, за и пољопривредну нфраструктуру 
која није укњижена у јавној евиденцији о 
непокретности (доставља подносилац за
хтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства 
надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну 
инфраструктуру која је подигнута након 
јула 2006. године, односно купопродајни 
уговор физичког лица (подносиоца за-
хтева) са правним лицем које је подигло 
пољопривредну инфраструктуру у складу 
са тада важећим прописима (доставља 
подносилац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне 
инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтере-
сована за остваривање права пречег за-
купа по основу инфраструктуре дужна 
су да благовремено, а најкасније до 1. се-
птембра 2022. године, поднесу Захтев 
за излазак Републичке пољопривредне 
инспе кције, односно ветеринарске инспе-
кције. Записник Републичке пољопри-
вредне инспекције је саставни део доку-
ментације која се доставља до 31. октобра 
2022. године и обавезно садржи тачно на-
ведене све катастарске парцеле, или де-
лове парцела, на којима је утврђена фу-
нкционалност система за наводњавање, 
одво дњавање, рибњака, пољопривредног 
обје кта, стакленика, пластеника, као и рода 
во ћњака и винограда.);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац 
или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање 
три године (прибавља јединица локалне 
самоуправе);

II  Потребна документација за остваривање 
права пречег закупа по основу сточарства 
je:
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1. Захтев за признавање права пречег 
закупа по основу сточарства потписан од 
стране физичког лица, односно одговорног 
лица у правном лицу (доставља подносилац 
захтева); 

2. Доказ да је подносилац захтева носилац 
или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање 
једну годину (прибавља јединица локалне 
самоуправе);

3. Доказ да је правно или физичко лице 
власник домаћих животиња и власник, 
односно закупац објекта за гајење тих 
животиња са утврђеним бројем условних 
грла:

a) Потврду о броју условних грла коју 
издаје Институт за сточарство Београд-Земун 
(изузев за коње коју издаје Пољопривредни 
факултет Београд-Земун), односно за тери-
торију АП Војводине Пољопривредни фа-
култет Нови Сад-Департман за сточарство 
– за животиње у систему уматичења 
(доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског 
инспектора - за животиње које нису у 
систему уматичења (доставља подносилац 
захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски 
инспектор записником утврђује број усло-
вних грла која обрачунава на осносву за-
теченог стања, односно исправе лица о 
про даји, предаји на клање и извозу жи
во тиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног 
земљишта закључене са другим лицима 
за земљиште које се налази на територији 

јединице локалне самоуправе на којој се 
подноси захтев, а који су оверени од стране 
надлежног органа (доставља подносилац 
захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје 
сагласност да се изврши провера података 
код надлежних органа који су неопходни за 
реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева о тачно сти 
података, потписанa од стране физи чког 
лица, односно одговорног лица у пра вном 
лицу, дату под пуном криви чном, пре-
кршајном и материјалном одгово рношћу, 
која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се 
односе на закуп пољопривредног земљишта 
на територији локалне самоуправе на којој 
је поднео захтев, 

- списак повезаних лица.

(Напомена: код физичких лица пове
заним лицима сматра се: деда, баба, ма јка, 
отац, деца, супружник, усвојеник, ва нбрачни 
партнер уколико имају преби ва лиште на 
истој адреси; код правних ли ца повезаним 
лицима сматра се: правно ли це и/или 
физичко лице које има најмање 25% учешћа 
у капиталу (акција, удела или гласова) 

7. Уверење из јавне евиденције о непо-
кретности којим се доказује укупна повр-
шина пољопривредног земљишта које по-
дносилац захтева има у свом власништву на 
територији јединице локалне самоуправе 
на којој се подноси захтев (прибавља једи-
ни ца локалне самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о непо-
кретности којим се доказује укупна по-
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вршина пољопривредног земљишта које 
је у власништву повезаних лица са подно-
сиоцем захтева. (прибавља јединица лока-
лне самоуправе након увида у списак тих 
лица из изјаве из тачке 6. који доставља 
подносилац захтева )

Сва ограничења из члана 64а става 17. За-
кона о пољопривредном земљишту (уго-
вор са другим лицима, власништво по-
љо привредног земљишта, власништво 
по љо привредног земљишта повезаних лица, 
за куп пољопривредног земљишта у државној 
сво јини) односе се на територију јединице 
ло калне самоуправе где се налази објекат, 
односно животиње.

Напомена: Сва лица која су заинтересована 
за за остваривање права пречег закупа по 
основу пољопривредне инфраструктуре 
дужна су да благовремено, а најкасније до 
1. септембра 2022. године, поднесу захтев 
за излазак Републичке пољопривредне 
инспекције, односно за остваривање права 
пречег закупа по основу сточарства Захтев 
за излазак Републичке ветеринарске 
инпе кције најкасније до 1. Септембра 
2022. године.

Записник Републичке пољопривредне 
инспе кције је саставни део документације 
која се доставља до 31. октобра 2022. године 
и обавезно садржи тачно наведене све ка-
тастерске парцеле, или делове парцела, на 
којима је утврђена функционалност си стема 
за наводњавање, одводњавање, рибњака, 
пољопривредног објекта, стакле ника, пла-
стеника, као ирода воћака и винограда.);

Документацију из дела I тачке 2а и 4, 
односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 

локалне самоуправе прибавља најкасније 
до 30. новембра 2022. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају 
услове за остваривање права пречег закупа 
по основу сточарства, у складу са овим 
Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној 
својини у Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта се врши на начин да се површина 
која им је утврђена по броју условних грла, 
умањује за површину пољопривредног 
земљишта,у складу са чланом 64а став 
17. Закона о пољопривредном земљишту 
("Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-
др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу 
са овим Јавним позивом мора да гласи 
на исто правно или физичко лице, које 
може бити носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава и мора бити 
оверена и потписана од стране надлежног 
органа који издаје исправу. 

Уколико је правно или физичко лице 
власник више врста животиња, за сваку 
врсту животиња доствља посебну потврду, 
односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне 
године, поред уплате закупнине за прву 
годину закупа, ради закључивања Уговора 
о закупу потребно је доставити средство 
обезбеђења плаћања, које може да буде: 
гаранција 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 
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једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине који ће се 
у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину 
закупа. 

Уколико за катастарске парцеле које су 
опредељене лицима по основу права пречег 
закупа дође до промена површине по било 
ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп 
по праву пречег закупа ће се спровести само 
за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког 
радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у 
просторијама зграде Скупштине општине 
Медвеђа, у акнцеларији број 26. 

Рок за достављање захтева и потребне 
документације из овог јавног позива је 
31. октобар 2022. године. Захтев приспео по 
истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија ће 
га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се 
подноси непосредно на писарници или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком на 
предњој страни: "Захтев за за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва 
пољопривредне инфраструктуре за 2023. 
годину" или "Захтев за остваривање пра-
ва пречег закупа по основу сточарства за 
2023. годину", за Комисију за израду Го-
дишњег програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта за 
те риторији општине Медвеђа, на адресу: 
Комисија за израду предлога Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта Општинске  

управе општине Медвеђа. На полеђини 
коверте наводи се назив/име и презиме и 
адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са 
овим јавним позивом је Цицмиловић Ненад, 
телефон: 064/8638039, email: n.cicmilovic@
medvedja.org.rs Комисија за израду предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
или лично у просторијама Одељења за 
привреду и финансије Општинске управе 
општине Медвеђа, 16240 Медвеђа, улица 
Јабланичка, I спрат, канцеларија 26.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу 
општине Медвеђа, интернет страници 
општине Медвеђа и огласној табли општине 
Медвеђа.

ПРЕДСЕДИК КОМИСИЈЕ
Цицмиловић Ненад

463.

Republika e Serbisë
Komuna e Medvegjës
Administrata komunale
Komisioni për hartimin e propozimit të Pro-
gramit Vjetor mbërojtja, rregullimi dhe për-
dorimi i tokës bujqësore
Numri: 03-320-3/2022-17
Datë: 15.08.2022
M e d v e gj ë
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THIRRJE PUBLIKE PËR DËSH
IMIN E TË DREJTAVE TË QIRAS TË 

TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSIN E 
SHTETIT NË TERRITORIN E KOMU
NËS SË MEDVEGJËS PËR 2023. VITIN

Në përputhje me Ligjin për tokën bujqësore 
("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 62/06, 65/08 - ligji 
tjetër, 41/09 dhe 112/2015) dhe Rregulloren 
për kushtet dhe procedurën e marrjes me qira 
dhe përdorim të tokës bujqësore në pronësi të 
shtetit ("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 16/2017), 
Komisioni për përgatitjen e Programit Vje-
tor për mbrojtjen, rregullimin dhe përdorimin 
e tokës bujqësore në komunën e Medvegjës, 
shpall një thirrje publike për të gjithë individët 
dhe personat juridikë, duke informuar:

- pronarët e  sistemeve të ujitjes kullimit, 
pellgjeve, objekteve bujqësore,  serave dhe 
plantacioneve shumëvjeçare (pemishte dhe 
vreshta që janë të lidhura) në tokë bujqësore 
në pronësi të shtetit dhe të cilat janë regjistru-
ar në Regjistrin e Pronave Bujqësore dhe janë 
në status aktiv për të paktën tre vjet (në tekstin 
e mëtejmë: infrastruktura bujqësore) dhe

-pronarë të kafshëve shtëpiake, të cilët janë 
edhe pronarë, dmth qiramarrës të objekteve 
për mbarështimin e këtyre kafshëve në ter-
ritorin e njësisë së vetëqeverisjes lokale ku 
ushtrohet e drejta e parablerjes, të cilët regjis-
trohen në Regjistrin e Pronave Bujqësore dhe 
janë në statut aktiv për të paktën një vit (në 
vijim : bagëti),

të paraqesë dokumentacionin e nevojshëm në 
mënyrë që të vërtetohet e drejta e qiradhënies 

paraprake në tokë bujqësore në pronësi të 
shtetit në territorin e Komunës së Medvegjës 
për vitin 2023. deri më 31 tetor 2022.

DOKUMENTACIONI I DËSHMISË TË 
DREJTAVE TË QIRAS

I Dokumentacioni i nevojshëm për plotësi-
min e së drejtës së refuzimit të parë mbi ba-
zën e pronësisë mbi infrastrukturën bujqësore 
është:

1. 1. Kërkesë për njohjen e të drejtës së 
parablerjes në bazë të pronësisë mbi infra-
strukturën bujqësore të nënshkruar nga një 
person fizik, d.m.th një person përgjegjës në 
një person juridik (paraqitur nga kërkuesi);

2. Vërtetimi i pronësisë së infrastrukturës 
bujqësore:

а) Ekstrakt nga të dhënat e pasurive të pa-
tundshme publike për infrastrukturën bujqë-
sore të regjistruar në regjistrat e pasurive të 
patundshme publike (të marra nga njësia e 
vetëqeverisjes vendore) dhe / ose b) Lista e 
regjistrimit dhe dokumentacioni kontabël i 
nënshkruar dhe çertifikuar në përputhje me 
Ligjin për Kontabilitetin e Personave Juri-
dikë, Bujqësor dhe Infrastrukturë që nuk është 
i regjistruar në regjistrat e pasurive të patund-
shme publike (dorëzuar nga kërkuesi) dhe / 
ose

2. v) Pëlqimi / miratimi i Ministrisë 
përgjegjëse për punët bujqësore për inves-
time në infrastrukturën bujqësore që u ngrit 
pas korrikut 2006, d.m.th. (të marra nga një-
sia e vetëqeverisjes vendore pas inspektimit të 
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listës së atyre personave nga deklarata e për-
mendur në pikën 6 të paraqitur nga aplikanti) 

kontrata e blerjes së një personi fizik 
(kërkues) me një person juridik që ka ndër-
tuar infrastrukturë bujqësore në përputhje me 
rregulloret në fuqi në atë kohë (paraqitur nga 
kërkuesi).

3. Procesverbalet e Inspektimit Bujqësor të 
Republikës (dorëzuar nga kërkuesi); (Shënim: 
Të gjithë personat e interesuar për tëplotësuar  
të drejtën e infrastrukturës janë të detyruar që 
me kohë, dhe jo më vonë se 1 shtator të vitit 
2022 të paraqesin një kërkesë për dalje nga 
Inspektimi Bujqësor i Republikës, d.m.th. ins-
pektimi veterinar. Procesverbalet e Inspektim-
it Bujqësor të Republikës janë pjesë integrale 
të dokumentacionit që duhet të dorëzohet deri 
më 31 tetor  viti 2022 dhe duhet të përmbajë 
saktësisht të gjitha parcelat kadastrale, ose 
pjesë të parcelave, të cilat përcaktojnë funk-
sionalitetin e ujitjes, kullimit, pellgjeve, ob-
jekteve bujqësore, serrat, si dhe pemishtet dhe 
vreshtat .);

4. Vërtetim se aplikanti është mbajtës ose 
anëtar i Fermës Bujqësore të Regjistruar në 
status aktiv për të paktën tre vjet (marrë nga 
njësia e vetëqeverisjes lokale);

II Dokumentacioni i nevojshëm për plotësi-
min e së drejtës së refuzimit të parë në bazë të 
blegtorisë është

1. Kërkesë për njohjen e të drejtës së qiras 
në  bazë të blegtorisë të nënshkruar nga një 
person fizik, pra një person përgjegjës në një 
person juridik (paraqitur nga kërkuesi); 

2. Dëshmi se aplikanti është mbajtës ose 
anëtar i Fermës Bujqësore të Regjistruar në 
status aktiv për të paktën një vit (marrë nga 
njësia e vetëqeverisjes lokale);

3. Vërtetim se personi juridik ose fizik 
është pronar i kafshëve shtëpiake dhe pronar, 
d.m.th., qiramarrësi i objektit për mbarështi-
min e këtyre kafshëve me një numër të cak-
tuar të kokave të kushtëzuara: 

a) Vërtetim për numrin e kafshëve të 
kushtëzuara të lëshuara nga Instituti i Blegto-
risë Beograd-Zemun (përveç kuajve të lëshuar 
nga Fakulteti i Bujqësisë Beograd-Zemun), 
ose për territorin e AP Vojvodina Fakulteti i 
Bujqësisë Novi Sad-Departamenti i Blegto-
risë - për kafshët në sistemin e mbarështimit 
(paraqitur nga aplikanti Kërkesat);

b) Procesverbali i Inspektorit Veterinar të 
Republikës - për kafshët që nuk janë në siste-
min e shkeljes (dorëzuar nga kërkuesi). 

(Vrejtje: Inspektori Veterinar i Republikës 
përcakton numrin e kfshëve të kushtëzuara në 
procesverbal, të cilat ai i llogarit në bazë të 
situatës aktuale, d.m.th. dokumenti i personit 
mbi shitjen, dorëzimin për therje dhe ekspor-
tin e kafshëve)

4. Kontratat për marrjen me qira të tokës 
bujqësore të lidhura me persona të tjerë për 
tokën e vendosur në territorin e njësisë së 
vetëqeverisjes vendore në të cilën është paraq-
itur kërkesa, dhe të cilat janë të çertifikuara 
nga autoriteti kompetent (paraqitur nga 
kërkuesi)

5. Deklarata e aplikantit që aprovon veri-
fikimin e të dhënave me organin kompetente 
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që janë të nevojshme për zbatimin e thirrjes 
publike;

6. Deklarata e parashtruesit të kërkesës për 
saktësinë e të dhënave, të nënshkruar nga per-
soni fizik, përkatësisht personi përgjegjës në 
personin juridik, të dhënë nën përgjegjësinë e 
plotë penale, kundërvajtëse dhe materiale, e 
cila përmban:

- deklaratë që ai ka paraqitur të gjitha dësh-
mit në lidhje me marrjen me qira të tokës bu-
jqësore në territorin e vetëqeverisjes lokale në 
të cilën ai ka paraqitur kërkesën,

- regjistri i personave të lidhur.

(Vrejtje: në rastin e personave fizikë person-
at e lidhur konsiderohen: gjyshi, gjyshja, nëna, 
babai, fëmijët, bashkëshorti,adoptuesi,partneri 
jashtëmartesor nëse ata banojnë në të njëjtën 
adresë; në rastin e personave juridikë personat 
e lidhur konsiderohen: personi juridik dhe / 
ose personi fizik ka të paktën 25% të aksione-
ve në kapital (aksione, aksione ose vota)

7. Vërtetim nga të dhënat e pasurive të pa-
tundshme publike që vërtetojnë sipërfaqen e 
përgjithshme të tokës bujqësore që aplikanti 
posedon në territorin e njësisë së vetëqe-
verisjes lokale ku paraqitet kërkesa (marrë 
nga njësia e vetëqeverisjes lokale);

8. Vërtetim nga regjistrimet publike mbi pa-
suritë e paluajtshme që vërtetojnë sipërfaqen e 
përgjithshme të tokës bujqësore në pronësi të 
personave të lidhur me kërkuesin. (marrë nga 
njësia e vetëqeverisjes vendore pas inspektimit 
të listës së atyre personave nga deklarata e për-
mendur në pikën 6 të paraqitur nga aplikanti)

Të gjitha kufizimet nga neni 64a, paragrafi 17 
i Ligjit për tokën bujqësore (kontrata me per-

sona të tjerë, pronësia e tokës bujqësore, pro-
nësia e tokës bujqësore të personave të lidhur, 
marrja me qira e tokës bujqësore në pronësi 
të shtetit) zbatohen për territorin e njësisë së 
vetëqeverisjes vendore, ku ndodhen objekti 
ose kafshët.

Vrejtje: Të gjithë personat që janë të interesu-
ar për realizimin e të drejtës së qiras në bazë të 
infrastrukturës bujqësore, janë të detyruar që 
me kohë, dhe jo më vonë se 1 shtator të vitit 
2022. të paraqesin kërkesën për dalje të Ins-
pektoratit bujqësor të Republikës, gjegjësisht  
për realizimin e së drejtës së qirasë në bazë të 
bagëtive kërkesa për daljen e Inspektimit Vet-
erinar të Republikës, jo më vonë se 1. shtator 
të vitit 2022.

Procesverbali i Inspektimit Bujqësor të Re-
publikës është një pjesë integrale e dokumen-
tacionit të paraqitur deri më 31 tetor 2022. dhe 
duhet të përmbajë të gjitha parcelat kadastrale, 
ose pjesë të parcelave, në të cilat përcaktohet 
funksionaliteti i ujitjes, sistemet e kullimit, 
pellgje, objektet bujqësore, serrat, serat. , si 
dhe pemë frutore dhe vreshta.);

Dokumentacioni nga pjesa I, pika 2a dhe 4, 
gjegjësisht nga pjesa II, pika 2, 7 dhe 8, do të 
merret nga njësia e vetëqeverisjes lokale deri 
më 30 nëntor 2022. më së voni.

Theksojm se te personave që plotësojnë kush-
tet për realizimin e së drejtës së qiras në bazë 
të blegtorisë, në përputhje me këtë ftesë Pub-
like, përcaktimi i sipërfaqes së tokës bujqë-
sore në pronësi të shtetit në programin Vjetor 
për mbrojtje, rregullim dhe përdorim të tokës 
bujqësore përcaktohet nga numri i kafëshve, 
zvogëlon sipërfaqen e tokës bujqësore, në për-
puthje me nenin 64a paragrafi 17. të Ligjit për 
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tokën bujqësore ("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 62 
/ 06,65 / 08-ligji tjetër, 41/09 dhe 112 / 2015),

Gjithë dokumentacioni i paraqitur në për-
puthje me këtë ftesë publike duhet t'i drejtohet 
të njëjtit person juridik ose fizik, i cili mund 
të jetë mbajtës ose anëtar i fermës bujqësore 
të Regjistruar dhe duhet të certifikohet dhe 
nënshkruhet nga organi kompetent që lëshon 
dokumentin.

Nëse personi juridik ose fizik është pronar i 
disa llojeve të kafshëve, ai duhet të paraqesë 
një certifikatë të veçantë për secilën specie 
të kafshëve, d.m.th. minutat e përmendura 
në Pjesën II, pika 3.

Për një periudhë qiraje më të gjatë se një vit, 
përveç pagesës së qirasë për vitin e parë të 
qirasë, për të lidhur me marrëveshje të qi-
rasë, është e nevojshme të paraqitet një mjet 
pagese, i cili mund të jetë: garancia bankare 
tregtare në shumën e qirasë vjetore të tokës 
bujqësore ose marrëveshje garancie ndërmjet 
Ministrisë si kreditor dhe person juridik si ga-
rant ose dëshmi e pagesës së një depozite në 
shumën e një qiraje vjetore si mjet për të sigu-
ruar pagesën e qirasë e cila në rast të një pag-
ese të rregullt do të llogaritet si qira e paguar 
për vitin e fundit të qirasë.

Nëse nga parcelat  kadastrale që u përcakto-
hen personave në bazë të së drejtës prioritare 
ka ndo një ndryshim të sipërfaqes në çdo bazë 
ligjore, procedura e mëtejshme e marrjes me 
qira të tokës bujqësore nën të drejtën e para-
blerjes do të kryhet vetëm për sipërfaqen e 
caktuar të tokës.

Formulari i kërkesës mund të shkarkohet çdo 
ditë pune nga ora 7.00 deri në orën 15.00, në 

ambientet e Kuvendit  Komunale të komunës 
së Medvegjës, në zyrën numër 26.

Afati për paraqitjen e kërkesës dhe doku
mentacionin e nevojshëm nga kjo thirrje 
publike është 31 tetori i vitit 2022. Kërkesa 
e marrë pas skadimit të datës të përcaktuar 
në këtë thirrjes publike do të konsiderohet si 
kërkes e vonuar dhe Komisioni do t'ia kthejë 
atë aplikantit të pa-hapur.

Kërkesa me dokumentacionin e nevojshëm 
dorëzohet drejtpërdrejt në zyrë ose me postë, 
në zarf të mbyllur me shënimin në pjesën e 
përparme: "Kërkesë për ralizimin e të drejtës 
së qirasë bazuar në pronësinë e infrastruk-
turës bujqësore për vitin 2023’’ ose "Kërkesë 
për reakizimin e të drejtës së qirasë bazuar në 
bagëti për vitin 2023’’, për Komisionin për 
hartimin e Programit Vjetor për mbrojtjen, 
rregullimin dhe përdorimin e tokës bujqësore 
për territorin e Komunës së Medvegjës, në 
adresën: Komisioni për hartimin e programit 
Vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe përdori-
min e tokës bujqësore të Administratës Ko-
munale e komunës së Medvegjës. Emri dhe 
mbiemri dhe adresa e aplikantit përcaktohen 
në pjesën e pasme të zarfit.

Kontakt personi për të gjitha informacionet 
që lidhen me këtë thirrje publike është Cic-
milloviq Nenad, tele: 064/8638039, email: 
n.cicmilovic@medvedja.org.rs Komisioni për 
hartimin e propozimit të Programit vjetor

mbrojtja, rregullimi dhe përdorimi i tokës 
bujqësore ose personalisht në hapsirën e De-
partamentit të ekonomisë dhe financave të 
Administratës Komunale të komunës së Med-
vegjës, 16240 Medvegjë, Rruga Jabllaniçka, 
kati 1, zyra 26.
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Kjo thirrje publike duhet të publikohet në 
mediat publike të komunës së Medvegjës, në 
faqen e internetit të komunës së Medvegjës 
dhe në tabelën e njoftimeve të komunës së 
Medvegjës.

KRYETARI I KOMISIONIT
Cicmilloviq Nenad

464.

Република Србија
Општина Медвеђа
Општинска управа
Одељење за привреду и и финансије
Комисија за израду предлога Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног  земљишта
Број: 03-320-3/2022-16
Датум: 15.08.2022. године
Медвеђа
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА 

НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2023. 

ГОДИНЕ

У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту ("Службени гласник РС”, број 
62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 

80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о 
условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини ("Службени гласник 
РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), 
Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Медвеђа за 2023. годину, ра-
списује јавни позив којим обавештава:

• образовнe установe – школe, стручнe 
пољопривреднe службe и социјалнe уста новe 
да им се може дати на коришћење површина 
пољопривредног земљишта у државној 
својини која је примерена дела тности којом 
се баве, а највише до 100 хектара;

• високообразовнe установe – факултетe 
и научнe институтe чији је оснивач држава 
и установe за извршење кривичних са-
нкци ја да им се може дати на коришћење 
површина

пољопривредног земљишта у државној 
својини која је примерена делатности којом 
се баве, а највише до 1.000 хектара;

• правнa лицa у државној својини реги-
стрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију 
ради доказивања права пречег закупа на 
пољопривредном земљишту у државној сво-
јини на територији општине Медвеђа за 2023. 
годину, до дана 31. октобра 2022. године.

Потребна документација:
• Захтев за остваривање бесплатног ко-

ришћења без плаћања накнаде потписан од 
стране
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одговорног лица;

• Акт о оснивању установе, односно 
извод из привредног регистра за правно 
лице (не старији од шест месеци);

• Изјава подносиоца захтева коју површину 
пољопривредног земљишта у државној сво-
јини већ користи без плаћања накнаде (у 
складу са чланом Закона о пољопривредном 
земљишту)на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну 
документацију из овог јавног позива, у не-
овереним копијама које морају бити читљиве, 
при чему Комисија за израду Предлога 
годишњег програма заштите, уре ђења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Медвеђа за  годину, 
задржава право да у случају потребе затражи 
достављање оригинала или оверене копије 
достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког 
радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу 
за привреду и финансије, Општинске управе 
општине Медвеђа, Медвеђа, улица Ја бла-
ничка,  канцеларија 26.  

Рок за достављање захтева и потребне до-
кументације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2022. године. Захтев приспео по 
истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће сенеблаговременим и Комисија ће 
га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се по-
дноси непосредно на писарници или по штом, 
у затвореној коверти са назнаком на предњој 
страни: "Право коришћења пољо привредног 
земљишта у државној својини без плаћања 

накнаде за 2023. годину" , на адресу: Општи
нска управа општине Медвеђа, Одељење 
за привреду и финансије, Општи нске 
управе општине Медвеђа, Ме двеђа 16240, 
улица Јабланичка.

На полеђини коверте наводи се назив / име и 
презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са 
овим јавним позивом је: Цицмиловић Ненад, 
телефон: 064/8638039,  мејл: n.cicmilovic@
medvedja.org.rs, или лично у Одељењу за 
при вреду и финансије, Општинске управе 
општине Медвеђа, улица Јабланичка,  канце-
ларија 26.

Овај јавни позив објавити у Општинском слу-
жбеном гласнику, на огласној табли Општинске 
управе и на сајту Општине Медвеђа.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Цицмиловић Ненад

464.

Republika e Serbisë
Komuna e Medvegjës
Administrata komunale
Departamenti për Ekonomi dhe Financa
Komisioni për hartimin e propozimit të Pro-
gramit vjetor të mbrojtjes,
rregullimi dhe përdorimi i tokës bujqësore
Numri: 03-320-3/2022-16
Datë: 15.08.2022
M e d v e gj ë
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THIRJE PUBLIK

PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË 
PËRDORIMIT PA PAGES TË TARIFËS 
TË  TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI 

TË SHTETIT NË TERRITORIN E 
KOMUNËS SË MEDVEGJËS PËR 

VITIN 2023.

Në përputhje me Ligjin për tokën bujqësore 
("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 62 / 06,65 / 08-ligji 
tj, 41/09, 112/2015, 80/17 dhe 95/18-ligji tj.) 
dhe Rregulloren për kushtet dhe procedura për 
marrjen me qira dhe përdorimin e tokës bu-
jqësore në pronësi të shtetit ("Gazeta Zyrtare 
e RS", nr. 16/2017, 111/2017 dhe 18/2019), 
Komisioni për hartimin e propozimit të pro-
gramit vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe 
përdorimin e tokës bujqësore në komunën e 
Medvegjës për vitin 2023. shpall thirrje pub-
like ku informon:

• institucione arsimore - shkolla, shërbime 
bujqësore profesionale dhe institucione so-
ciale në mënyrë që t'u jepet përdorimi i tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit që është e për-
shtatshme për veprimtarinë me të  cilën mer-
ren, më së shumti 100 hektarë;

• institucione të arsimit të lartë - fakultetet 
dhe institutet shkencore themeluesi I të cilave 
është shteti dhe institucionet për ekzekutimin 
e sanksioneve penale në mënyrë që t'u jepet 
përdorimi i tokës toka bujqësore në pronësi të 
shtetit që është e përshtatshme për veprimtari-
në në të cilën ata janë angazhuar, më së shumti 
1000 hektarë;

• Personat juridikë në pronësi të shtetit të 
regjistruar për punet në lëmi pyjore;

të paraqesë dokumentacionin e nevojshëm në 
mënyrë që të vërtetohet e drejta e qiradhënies 
paraprake në tokë bujqësore në pronësi të 
shtetit në territorin e Komunës së Medvegjës 
për vitin 2023. deri më 31 tetor 2022.

Dokumentacioni i kërkuar: 

• Kërkesë për realizimin e përdorimit  falas 
pa pagsën e kompenzimit të nënshkruar nga 
personi përgjegjës;

• Akti për themelimin e institucionit, për-
katësisht çertifikata nga regjistri i biznesit për 
person juridik (jo më i vjetër se gjashtë muaj);

• Deklarata e paraqitësit të kërkesës cilen 
sipërfaqe të tokës bujqësore në pronësi të 
shtetit është duke e përdorur tashmë pa pag-
esën e kompensimit (në përputhje me nenin 
të Ligjit për tokën bujqësore) në territorin e 
Republikës së Serbisë.

Paraqitësit e kërkesës dërgojn dokumentacio-
nin e nevojshëm nga kjo ftesë publike, në kopje 
jo të vërtetuara që duhet të jenë të lexueshme, 
ku Komisioni për hartimin e propozimit të 
programit vjetor për mbrojtje, rregullimin dhe 
përdorimin e tokës bujqësore në territorin e ko-
munës së Medvegjës për vit, mban të drejtën 
që në rastë të nevojëshëm të kërkojë origjinalin 
apo kopjet e vërtetuara të dokumentacionit të 
paraqitur.

Formulari i kërkesës mund të merret çdo ditë 
pune nga 7 të mëngjesit deri në ora 15.  pas-
dite, në Departamentin për ekonomi dhe fi-
nanca, të administratës  komunale të komunës 
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së Medvegjës, Medvegjë, Rruga Jablaniçka, 
zyra 26.

Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave dhe 
dokumentacionin e nevojshëm nga kjo thirrje 
publike është 31. tetori 2022.  Kërkesa e marrë 
pas skadimit të datës së specifikuar në këtë ft-
esë publike do të konsiderohet e parakohshme 
dhe Komisioni do t'ia kthejë atë paraqitësit të 
pa-hapur.

Kërkesa me dokumentacionin e nevojshëm 
paraqitet drejtpërdrejt në shkresore ose me 
post, në zarf të mbyllur duke shënuar në 
pjesën e përparme: "E drejta e përdorimit të 
tokës bujqësore në pronësi të shtetit pa paguar 
kompenzim për vitin 2022.’’, në adresën: Ad-
ministrata komunale e Medvegjës, Departa-
menti për ekonomi dhe financa, Administrata 
e komunës së Medvegjës, Medvegja 16240, 
Rruga Jablaniçka.

Në anën e pasme të zarfit duhet të shenohet 
emri dhe mbiemri dhe adresa e paraqitësit të 
kërkesës.

Personi kontaktues për të gjitha informacio-
net që lidhen me këtë thirrje publike është: 
Cicmiloviq Nenad, telefoni: 064/8638039, e-
mail: n.cicmilovic@medvedja.org.rs, ose per-
sonalisht në Departamentin për ekonomi dhe 
financa, Administrata komunale e komunës së 
Medvegjës, Rruga Jablaniçka , zyra 26.

Kjo thirje publike duhet të publikohet në 
Gazetën zyrtare komunale, në tabelen e shpal-
ljeve të Administratës komunale dhe në faqen 
e internetit të komunës së Medvegjës.

KRYETRI I KOMISIONIT
Cicmiloviq Nenad
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ЛЕСКОВАЦ
465.
На основу члана 33. став 2. Закона о јавној 
својини ("Службени гласник Републике 
Србије", бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др.закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020),чл. 9. и 12. став 2. и 4. 
Одлуке о прибављању, располагању, кори-
шћењу и управљању стварима у јавној 
својини Града Лесковца ("Службени гласник 
Града Лесковца", број 5/2015) и Решења о 
образовању комисије за припремање свих 
елемената неопходних за спровођење по-
ступка отуђења исправних и хаварисаних 
во зила у јавној својини Града Лесковца 
путем јавног надметања ("Сл. гласник Града 
Лесковца", бр. 21/2022), Градско веће града 
Лесковца на 59. седници, одржаној 26. авгу-
ста 2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИСПРАВНИХ И 

ХАВАРИСАНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА,  
СА ТЕКСТОМ ОГЛАСА О 

СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА 
ОТУЂЕЊЕ

I

Покреће се поступак отуђења следећих 
исправних возила у јавној својини Града 
Лесковца (у даљем тексту: Града) путем 
јавног надметања:

1. FORD MONDEO TITANIUM 2.5 T, 
регистарска ознака: LE052-UU, број саобра-
ћајне: 3148742, серијски број: 81285000006fBc, 
година производње: 2008, боја: Е ЦРНА М, 
број шасије: WF0DXXGBBD8Y82276, број 
мотора: HUBA8Y82276, категорија: путничко 
возило, бензинац;

2. ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1, региста-
рска ознака: LE085-HX, број саобраћајне: 
1664444, серијски број: 811а270000е03а, 
година производње: 2002, боја: 0М БЕЛА, 
број шасије: VX1145A0001075018, број мо-
тора: H128A0641571348, категорија: путни-
чко возило, бензинац;

3. ZASTAVA YUGO 101 SKALA 55, реги-
ста рска ознака: LE082-ZC број саобраћајне: 
2095767, серијски број: 81198с00009е0с, 
година производње: 2000, боја: 0М БЕЛА, 
број шасије: VX1128A0001092588, број мо-
тора: 128А0641559688, категорија: пу-
тни чко возило, бензинац;

4. ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8, ре ги-
старска ознака: LE094-PH, број сао браћајне: 
2579905, серијски број: 81197d00011d28, 
година производње: 2004, боја: Е СИВА М, 
број шасије: TMBBT23UX59081652, број 
мотора: АМХ037427, категорија: путничко 
возило, бензинац и

5. ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI, регистарска 
ознака: LE028-US, број саобраћајне: 
2807247, серијски број: 99537100022710, 
година производње: 2004, боја: Е СИВА М, 
број шасије: TMBBP41U042942489, број 
мотора: ASV554088, категорија: путничко 
возило, бензинац.

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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II

Покреће се поступак отуђења следећих 
хаварисаних возила у јавној својини Града 
путем јавног надметања:

1. YUGO 65 KORAL, број шасије: 
VX1145A0000751349;

2. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A00*01103458;

3. LADA NIVA 1.7, број шасије: 
XTA21213011581084;

4. YUGO 45 KORAL, број шасије: 
VX1145A0000969003;

5. YUGO 45 KORAL, број шасије: 
VX1145A0000787376;

6. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A0001009116;

7. ZASTAVA 101, број шасије: 
1128A00*01054347;

8. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A00*01096408;

9. ZASTAVA 101, нема података за 
регистарску ознаку и број шасије;

10. ZASTAVA 101, број шасије: 
1128A00*01096007;

11. YUGO 45 KORAL, број шасије: 
VX1145A00*00946541;

12. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A00*01059275 и

13. YUGO 55 KORAL IN L, број шасије: 
1145A0001091594.

III

Налаже се Комисији за припремање свих 
елемената неопходних за спровођење по-
ступка отуђења исправних и хаварисаних 
возила у јавној својини Града путем јавног 
надметања, да, по објављивању огласа за 
отуђење исправних и хаварисаних возила 
у јавној својини Града, спроведе поступак 
јавног надметања и да након спроведеног 
поступка Градском већу града Лесковца 
достави предлог Одлуке о отуђењу испра-
вних и хаварисаних возила у јавној својини 
Града најповољнијем понуђачу, на даљу 
надлежност и одлучивање.

IV

Оглас о спровођењу поступка јавног на-
дметања за отуђење исправних и хаварисаних 
возила из јавне својине Града је саставни део 
ове Одлуке и објавиће се на званичном сајту 
Града Лесковца и у дневном листу "Вечерње 
новости" - издање за целу Србију.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављивљена у "Службеном гла-
снику града Лесковца".

Број: 061-16/22-II
У Лесковцу, 26. августа 2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић с.р.
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На основу члана 27. став 10. и члана 33. 
став 2. Закона о јавној својини ("Службени 
гла сник Републике Србије", бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
чла на 71. став 1. тачка 26. Статута Града 
Ле сковца ("Службени гласник Града Ле-
ско вца" бр. 28/18), чл. 9. и чл.12. став 2. и 4. 
Одлуке о прибављању, располагању, ко ри-
шћењу и управљању стварима у јавној сво-
јини Града Лесковца ("Службени гласник 
Града Лесковца", број 5/2015) и Решења 
о образовању комисије за припремање 
свих елемената неопходних за спровођење 
поступка отуђења исправних и хаварисаних 
возила у јавној својини Града Лесковца 
путем јавног надметања ("Сл. гласник Града 
Лесковца", бр. 21/2022)

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Објављује

О Г Л А С

О спровођењу поступка за отуђење 
исправних и хаварисаних возила у 

јавној својини Града Лесковца путем 
јавног надметања

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА - исправна 
возила у јавној својини Града  Лесковца (у 
даљем тексту: Града) , и то:

1. FORD MONDEO TITANIUM 2.5 T, 
регистарска ознака: LE052-UU, број саобра-
ћајне: 3148742, серијски број: 81285000006fBc, 

година производње: 2008, боја: Е ЦРНА М, 
број шасије: WF0DXXGBBD8Y82276, број 
мотора: HUBA8Y82276, категорија: путничко 
возило, бензинац;

ПОЧЕТНА ПЕНА:349.000.00

2. ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1, региста-
рска ознака: LE085-HX, број саобраћајне: 
1664444, серијски број: 811а270000е03а, 
година производње: 2002, боја: 0М БЕЛА, 
број шасије: VX1145A0001075018, број мо-
тора: H128A0641571348, категорија: путни-
чко возило, бензинац;;

ПОЧЕТНА ЦЕНА:39.000,00

3. ZASTAVA YUGO 101 SKALA 55, реги-
ста рска ознака: LE082-ZC број саобраћајне: 
2095767, серијски број: 81198с00009е0с, 
година производње: 2000, боја: 0М БЕЛА, 
број шасије: VX1128A0001092588, број мо-
тора: 128А0641559688, категорија: пу-
тни чко возило, бензинац;

ПОЧЕТНА НЕНА:59.000,00

4. ŠKODA SUPERB ELEGANT 2.8, ре ги-
старска ознака: LE094-PH, број сао браћајне: 
2579905, серијски број: 81197d00011d28, 
година производње: 2004, боја: Е СИВА М, 
број шасије: TMBBT23UX59081652, број 
мотора: АМХ037427, категорија: путничко 
возило, бензинац 

ПОЧЕТНА ЦЕНА:220.000,00

5. ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI, регистарска 
ознака: LE028-US, број саобраћајне: 
2807247, серијски број: 99537100022710, 
година производње: 2004, боја: Е СИВА М, 
број шасије: TMBBP41U042942489, број 
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мотора: ASV554088, категорија: путничко 
возило, бензинац.

ПОЧЕТНА НЕНА: 123.000,00 

Возила се могу разгледати у временском 
периоду од 5. до 16. септембра 2022. 
године од 10 до 14 часова на паркингу 
градске управе града Лесковца на адреси 
Пана Ћукића 9-11, Лесковац (претходно се 
јавити Николи Ђорђевићу на број 065/402-
30-13).
Возила се продају по принципу ВИЂЕНО-
КУПЉЕНО и неће се примати никаква 
рекламација која се односи на исправност, 
комплетност и техничке карактеристике 
возила.

ДЕПОЗИТ НА УЧЕШЋЕ У ОВОМ 
ПОСТУПКУ ИЗНОСИ 10% ОД 

ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ВОЗИЛА

II ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА - хаварисана 
возила у јавној својини Града, и то:

1. YUGO 65 KORAL, број шасије: 
VX1145A0000751349;

2. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A00*01103458;

3. LADA NIVA 1.7, број шасије: 
XTA21213011581084;

4. YUGO 45 KORAL, број шасије: 
VX1145A0000969003;

5. YUGO 45 KORAL, број шасије: 
VX1145A0000787376;

6. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A0001009116;

7. ZASTAVA 101, број шасије: 
1128A00*01054347;

8. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A00*01096408;

9. ZASTAVA 101, нема података за 
регистарску ознаку и број шасије;

10. ZASTAVA 101, број шасије: 
1128A00*01096007;

11. YUGO 45 KORAL, број шасије: 
VX1145A00*00946541;

12. ZASTAVA 101, број шасије: 
VX1128A00*01059275 и

13. YUGO 55 KORAL IN L, број шасије: 
1145A0001091594.

МИНИМАЛНА ПОЧЕТНА 
КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА ПО ЈЕДНОМ 

КИЛОГРАМУ ПРЕДМЕТНОГ 
ОТПАДА ХАВАРИСАНИХ ВОЗИЛА 

ЈЕ 15.00 дин/кг.

Возила се продају у целости као секундарна 
сировина, односно као отпад индексног 
броја 1601104* из Каталога отпада, и могу 
се разгледати у временском периоду од 0. 
до 16.септембра 2022.године од 10 до 14 
часова на паркингу градске управе града 
Лесковца на адреси Пана Ђукића 9-11, 
Лесковац (претходно се јавити Николи 
Ђорђевићу на број 065/402-30-13).
Понуђачи су дужни да понуде цену за 
откуп целокупног отпада (13 расходованих 
возила збирно). Понуде достављене само 
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за појединачна возила или групу возила су 
неисправне и Комисија их неће разматрати.
Право учешћа на огласу имаји правна лица 
и предузетници који сагласно одредбама 
Закона о управљању отпадом (”Сл.гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) су 
регистровани за сакупљање и транспорт, 
као и складиштење и третман отпада чији је 
индексни број из Каталога отпада 160104*, 
од стране надлежног органа.

ДЕПОЗИТ НА УЧЕШЋЕ У ОВОМ 
ПОСТУПКУ ИЗНОСИ 15.000,00 динара.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања 
имају сва физичка лица и правна лица која 
су уписана у одговарајући регистар и имају 
активни статус и која уз пријаву приложе 
доказ о уплати депозита на жиро рачун 
Града Лесковца број 840-2838740-23.
Пријава за јавно надметање доставља се у 
затвореној коверти са видљивом назнаком 
на који се оглас односи. 
Образац пријаве за јавно надметање преузи-
ма се са званичног сајта Града Лесковца 
www.gradleskovac.org.
Потпуна пријава за учeшћe на јавном 
надметању садржи:

- Име и презиме, адресу, број телефона, 
фотокопију личне карте за физичка лица, 
јединствени матични број грађана, број 
личне карте и потпис, а ако је у питању 
предузетник и матични број радње из 
јединственог регистра радњи и решење о 
упису у одговарајући регистар;

- Назив, односно фирму и седиште 
правног лица, доказ о упису у регистар 
надлежног органа, ПИБ и матични број, 
име и презиме директора односно лица 
овлашћеног за заступање, потпис и печат;
У случају да подносиоца пријаве заступа 
пуномоћник, пуномоћје за заступање мора 
бити специјално и оверено од стране јавног 
бележника.
Сви подносиоци пријаве морају доставити 
потврду о положеном депозиту.
Пријава је непотпуна ако нису приложене 
све исправе и подаци предвиђени огласом, 
или су подаци у пријави дати супротно 
огласу.
Подносиоци непотпуне и неблаговремене 
пријаве немају право учешћа у поступку 
јавног надметања и њихове пријаве се 
одбацују, уз повраћај депозита.Уколико 
подносилац потпуне и благовремене 
пријаве не приступи јавном надметању, 
сматраће се да је одустао од пријаве и губи 
право на повраћај депозита.

IV ПОСТУПАК ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА И ИЗБОР 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА

Поступак јавног надметања спроводи Коми-
сија за прибављање непокретности у јавну 
својину Града, односно отуђења и давања у 
закуп непокретности из јавне својине Града 
Лесковца.

Поступак јавног надметања спровешће се 
и уколико пристигне најмање једна бла-
говремена и потпуна пријава на основу које 
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се подносилац региструје и проглаша ва се 
купцем ако почетну цену из овог огласа 
прихвати као купопродајну цену за отуђење 
непокретности из јавне својине. Уколико 
подносилац потпуне и благовремене 
при јаве не приступи јавном надметању, 
односно не прихвати купопродајну цену, 
губи право на повраћај депозита.

Оглас се објављује у дневном листу "Вечерње 
новости" - издање за целу Србију, а пријаве 
се, до 7.10.2022. године, достављају Комисији 
за припремање свих елемената неопходних за 
спровођење поступка за отуђење исправних 
и хаварисаних возила у јавној својини Гра-
да Лесковца путем јавног надметања, на 
адресу Пана Ћукића 9-11, 16000 Лесковац, 
канцеларија бр. 19, путем поште или не-
посредно на писарници Градске управе града 
Лесковца, са назнаком - НЕ ОТВАРАТИ.

Јавно падметање одржаће се у Лесковцу, 
у ул. Пана Ћукића број 9-11 у САЛИ СКУ-
ПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА, дана 
19.10.2022. године, са почетком у 10.00 ча сова.

Учесник који понуди највиши износ купо-
продајне цене потписује изјаву о висини 
понуђене цене и у обавези је да купопродајну 
цену за предметне непокретности, умањену 
за износ депозита, уплатина жиро рачун Града 
Лесковца у року од 15 (петнаест) дана од дана 
доношења Одлуке о отуђењу непокретности 
најповољнијем понуђачу. Након уплате се 
приступа потписивању уговора код јавног 
бележника и увођењу купца у посед. 

Учесници који на јавном надметаљу нису 
изабрани за најповољнијег понуђача имају 
право на повраћај депозита у року од 8 (осам) 
дана од дана окончања јавног надметања.

Број: 061-16/22-II 
У Лесковцу, 26. августа 2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић с.р.

466.
На основу члана 2. став 1. тачка 33. Одлуке о 
Градском већу града Лесковца ("Сл. гласник 
града Лесковца", бр. 15/2008) и Правилника 
о боји и саставним деловима униформe 
службеника обезбеђења ("Сл. гласник РС", 
бр. 49/2019), Градско већe града Лесковца, 
на 61. седници одржаној дана 9. септембра 
2022. године, донело је

ПРАВИЛПИК 

О БОЈИ И САСТАВНИМ 
ДЕЛОВИМА УНИФОРМЕ РАДНИКА 
ОБEЗБЕЂЕЊА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником прописују се боја, 
изглед, ознака и саставни делови униформе 
коју носе радници обезбеђења Град Лесковца 
- Градске управе (у даљем тексту: радници 
обезбеђења), начин ношења униформи, на-
чин задужења, замене и раздужења унифо-
рми и време ношења при вршењу послова 
обезбеђења.
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Униформа радника обезбеђења Града Ле-
ско вца - Градске управе, у смислу овог Пра-
вилника, јесте службено обележје радника 
обе збеђења, састављено од пронисаних де-
лова и ознака.

Члан 2.

Радници обезбеђења, по потреби, носе све-
чану или редовну униформу.
Свечану униформу, радници обезбеђења, 
носе приликом разних културних дешавања, 
посете државних и локалних званичника и 
иностраних делегација, редовним и свечаним 
седницама Скупштине града и Градског већа, 
као и на осталим значајним активностима 
које се дешавају у просторијама Града.
Редовну униформу, радници обезбеђења 
носе свакодневно, а под условом да у Граду 
Лесковцу, нема дешавања наведених у ставу 
2. овог члана.

II СВЕЧАНА УНИФОРМА

Члан 3.

Делови свечане униформе коју носе ра-
дници обезбеђења су:

1. Панталоне
2. Кошуља са дугим или кратким рукавима
3. Сако
4. Каиш
5. Ципеле
6. Кравата

Члаи 4.
Свечана униформа састоји се од: панталона, 
црне боје; кошуље са дугим или кратким 

рукавима, беле или црне боје; сако црне 
боје; каиш црне боје; ципеле црне боје и 
кравата сиве, црне или црвене боје.

III РЕДОВНА УНИФОРМА

Члаи 5.

Делови редовне униформе коју носс ра-
дници обезбеђења су:
1. Панталоне
2. Кошуља са дугим или кратким рукавима
3. Блуза
4. Зимска јакна
5. Каиш
6. Ципеле
7. Мајица кратких рукава са крагном

Члан 6.

Редовна униформа састоји се од: панталона 
црне боје; кошуља са дугим или кратким 
рукавима, беле или црне боје; блуза црне 
боје; зимска јакна црне боје; каиш црне 
боје; ципеле црне боје и мајица кратких 
рукава са крагном, беле или црне боје.

IV ОЗНАКА УНИФОРМЕ

Члан 7.

Делови свечане и редовне униформе, пре-
двиђени члановима 3. и 5. овог Правилника 
морају да садрже јасно уочљив:

- Лого:
(Грб града Лесковца)

- Натпис: "Обезбеђење" , а додатно и реч: 
"Security".
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Ознаке на свечаној униформи:
- На левој страни кошуље са дугим ру-

кавима, у пределу груди је јасно уочљив 
лого (грб града Лесковца), а испод лога 
јасно видљив натпис: "Обезбеђење", а до-
датно и реч: "Security"

- На левој страни сакоа, у пределу груди, 
је јасно уочљив лого (грб града Лссковца), 
а испод лога јасно видљив натпис: 
"Обезбеђење", а додатно и реч: "Security".

На левој страни кошуље са кратким ру-
кавима, у пределу груди, је јасно уочљив 
лого (грб града Лесковца), а испод лога 
ја сно видљив натпис: "Обезбеђење", а до-
датно и реч: "Security".

Ознаке на редовној униформи:
- На левој страни кошуље са дугим или 

кратким рукавима, у пределу груди, је јасно 
уочљив лого (грб града Лесковца ), а испод 
лога јасно видљив натпис: "Обезбеђење", а 
додатно и реч: "Security"

На левој страни блузе, у пределу груди, 
је јасно уочљив лого (грб града Лесковца), 
а испод лога јасно видљив натпис: "Обе-
збеђење" , а додатно и реч: "Security"

На левој страни зимске јакне, у пределу 
груди, је јасно уочљив лого (грб града 
Лесковца), а испод лога јасно видљив 
натпис: "Обезбеђење"' , а додатно и реч: 
"Security"

На левој страни мајице кратких рукава 
са крагном, у пределу груди, је јасно уо-
чљив лого (грб града Лесковца), а испод 
ло га јасно видљив натпис: "Обезбеђење", а 
додатно и реч: "Security".

V ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И 
РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ

Члан 8

Радници обезбеђења дужни су да носе уни-
форму, за време вршења посла обе збеђења.
Радници обезбеђења не могу да уз унифо-
рму носе одећу, делове одеће или обућу 
која није предвиђена овим Правилником.

Члан 9.

Лице које почиње са радом на пословима 
обезбеђења или се распореди на радно место 
радника обезбеђења, задужује свечану и 
редовну униформу радника обезбеђења. на 
основу одлуке Шефа Одељења за општу 
управу и заједничке послове Градске управс 
града Лесковца.
Лице које изгуби својство радника обе-
збеђења, дужно је да врати све делове 
свечане и редовне униформе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

Број: 061-18/22-11
У Лесковцу, 9. септембра 2022. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИКК
др.сци. мед. Горан Цветановић, с.р.
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ЦРНА ТРАВА
467.
На основу  члана 64 став 3. Закона о по-
љопривредном земљишту ("Сл. гла сник 
РС" бр.62/06, 65/08-др.закон и 41/09, 
112/15, 80/2017 и 95/18- др. закон), чл. 32. 
ст.1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др. Закон,101/2016, 47/2018 и 
111/2021) и члана 40. Статута општине 
Црна Трава (''Службени гласник града Ле-
сковца'', број 8/2019), Скупштина општи-
не Црна Трава, на седници одржаној 
01.09.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП  И НА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ

Члан 1.

Одређује се Председник општине Црна Трава, 
као орган надлежан за доношење Одлуке о 
расписивању јавног огласа о давању у закуп 
и на коришћење  пољопривредног земљишта 
у државној својини у општини Црна Трава 
за 2022. годину  уз сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство), а у складу 
са Годишњим програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Црна Трава за 2022. годину.

Члан 2.

Одређује се Председник општине, као на-
длежан орган, да на основу предлога Комисије 
за спровођење поступка јавног надметања 
коју образује Скупштина општине, донесе 
Одлуку о давању у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, уз сагласност Министарства.

Члан 3.

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе 
се и на пољопривредно земљиште које је у 
складу са посебним Законом одређено као 
гра ђевинско земљиште, а користи се за по-
љопривредну производњу до привођења 
пла нираној намени, као и на пољопривредне 
обје кте у државној својини.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
а биће објављивања у ''Службеном гласнику 
града Лесковца''.

Број: 06-177/2022-01
Датум: 01.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

468.
На основу члана 203. ст. 4. и 6. Закона о 
здравственој заштити ("Службени гласник 
РС" бр. 25/2019), тачке 64. став 2. Упутства 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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о вођењу матичних књига и обрасцима 
матичних књига ("Службени гласник РС", 
број 93/2018 и 54/2022), члана 3. став 3. 
Одлуке о мртвозорницима на територији 
општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 21/2022 и члана 40. 
тачка 72. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, 
на седници одржаној дана 01.09.2022. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ МРТВОЗОРНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА

1. У решењу о одређивању мртвозорника 
на територији општине Црна Трава ("Слу-
жбени гласник града Лесковца", број 
21/2022), у тачки 1. после алинеје 6. додаје 
се алинеја 7, која гласи: 

"- др Далибор Стојановић".

2. Право на исплату накнаде за обављање 
послова мртвозорства именовани има почев 
од 01.07.2022. године, односно од тренутка 
заснивања радног односа у Дому здравља 
Власотинце и његовог распоређивања на 
рад у Огранку Дома здравља у Црној Трави.

3. Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Лесковца”.

Број: 06-178/2022-01
Датум: 01.09. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

469.
На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", број 88/2017, 
27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), члана 32. тачка 9. 
Закона о локaлној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 
111/2021) и члана 40. тачка 13. Статута 
Општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 8/2019),
Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана 01.09.2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
"МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ"  

ЦРНА ТРАВА

1. Именују се чланови Школског одбора 
Техничке школе са домом ученика "Миле-
нтије Поповић" Црна Трава и то:
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А) представници локалне самоуправе

- Ана Војиновић из Златанца,
- Игор Дојчиновић из Јабуковика и
- Бобан Голубовић из Преслапа

Б) представници запослених  

- Сузана Китановић из Црне Траве,
- Марко Голубовић из Власотинца и
- Стефан Пешић из Власотинца

В) представници родитеља

- Јелена Ивић из Црне Траве
- Данијела Костов из Лесковца и
- Родољуб Милошевић из Сурдулице.

2. Мандат новоименованим члановима 
Школског одбора траје четири године, а 
почиње да тече од дана доношења овог 
ре шења, када престаје мандат актуелном 
са ставу Школског одбора и то: Игору До-
јчи новићу, Бобану Голубовићу, Ани Во-
јиновић, Сузани Китановић, Радету Ве ли-
чковићу, Зорану Јовановићу, Јелени Ивић, 
Силвани Ђорђевић и Ивици Вели чко вићу.

3. Председника Школског одбора бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова Школског одбора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, 
а диспозитив Решења биће објављен у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово ре-
шење је коначно и против њега се може 
покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана од дана пријема 
Решења. Тужба се предаје у седишту суда 
у Београду, непосредно на шалтеру за 
пријем (радно време је од 7:30 до 15:30) 
или се шаље поштом, на адресу Београд, 
Немањина 9.

Број: 06-179/2022-01
Датум: 01.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

470.
На основу члана 18. став 2. Закона о би бли-
отечко-информационој делатности ("Слу-
жбени гласник РС", број 52/2011 и 78/2021), 
чл 41. и 44а став 2. тачка 1. Закона о култури 
("Службени гласник РС", број 72/2009, 
13/2016, 30/2016 – испр, 6/2020, 47/2021 и 
78/2021), члана 32. став 1. тачке 9. Закона о 
локaлној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 
– др.закон) и члана 40. тачка 13. Статута 
Општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на 
својој седници одржаној дана 01.09.2022. 
године доноси



Страна 2709 – Број  25СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА12. септембар 2022.

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ 

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА

1. Разрешавају се са функција председника 
и чланова Управног одбора Општинске 
библиотеке "Сестре Стојановић" следећа 
лица:

- Александар Николић, председник Упра-
вног одбора

- Јелена Ивић, члан Управног одбора
- Слађана Митровић, члан Управног 

одбо ра
- Милена Миленковић, члан Управног 

одбора и 
- Ана Војиновић, члан Управног одбора.

2. За председника и чланове Управног одбора 
Општинске библиотеке "Сестре Сто јановић" 
Црна Трава именују се: 

- Веселин Јовашевић из Црне Траве, за 
председника,

- Мирко Стефановић из Црне Траве, за 
члана, 

- Слободан Марковић из Црне Траве, за 
члана,

- Јована Симовић из Калне, за члана и
- Лидија Марковић из Лесковца, за члана.

3. Мандат председника и чланова Управног 
одбора траје 4 (четири) године.

4. Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у "Службеном гла-
снику града Лесковца".

5. Решење доставити председнику и чла-
новима Управног одбора, као и Општи нској 
библиотеци "Сестре Стојано вић".

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења може се покренути спор пред 
Вишим судом у Лесковцу у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења.

Број: 06-180/2022-01
Датум: 01.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

471.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 
111/2021 – др. закон), члана 40. тачка 13. 
Статута општине Црна Трава ("Службени 
гласник града Лесковца", број 8/2019) и 
члана 35. и 36. став 1, а у вези са чланом 
42. став 3. Закона о туризму ("Службени 
гласник РС", број 17/2019), члана 13. и 20. 
Статута Туристичке организације општине 
Црна Трава, број 10/2020 од 28.01.2021. 
године са изменама и допунама број 
24/2022 од 15.04.2022. године и члана 20. 
Закона о јавним службама ("Сл.гласник 
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РС, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 
83/14), Скупштина општине Црна Трава на 
седници одржаној дана 01.09.2022. године 
донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА

1. Разрешавају се са функција председника 
и чланова Управног одбора Туристичке 
орга низације општине Црна Трава следећа 
лица:

- Слађана Митровић, председник Упра-
вног одбора

- Неда Ђорђевић, члан Управног одбора 
и 

- Жарко Маринковић, члан Управног 
одбо ра

2. За председника и чланове Управног 
одбо ра именују се следећа лица:

- Милош Глигоријевић из Црне Траве, за 
председник Управног одбора

- Милица Јовашевић из Црне Траве, за 
члана Управног одбора и 

- Весна Стојковић из Лесковца, за члана 
Управног одбора.

3. Мандат новоименованом председнику и 
члановима Управног одбора траје до истека 
мандата Управног одбора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

5. Решење доставити новоименованом 
председнику и члановима Управног одбора 
и Туристичкој организацији општине Црна 
Трава.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења може се покренути спор пред 
Вишим судом у Лесковцу у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења.

Број: 06-181/2022-01
Датум: 01.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

472.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/2021 – др. 
закон), члана 40. тачка 13. Статута општине 
Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 8/2019) и члана 35. и 36. став 1, 
а у вези са чланом 42. став 3. Закона о туризму 
("Службени гласник РС", број 17/2019), 
члана 13. и 28. став 2. Статута Туристичке 
организације општине Црна Трава, број 
10/2020 од 28.01.2021. године са изменама и 
допунама број 24/2022 од 15.04.2022. године 
и члана 22. Закона о јавним службама ("Сл.
гласник РС, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 
83/05 и 83/14), Скупштина општине Црна 
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Трава на седници одржаној дана 01.09.2022. 
године донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Разрешавају се са функција чланова На-
дзорног одбора Туристичке организације 
општине Црна Трава следећа лица:

- Ана Војиновић, члан Надзорног одбора 
и 

- Весна Николић, члан Надзорног одбора

2. За чланове Надзорног одбора именују се 
следећа лица:

- Драган Илић из насеља Бајинци, за 
члана Надзорног одбора и 

- Магдалена Илић из Брода, за члана 
Надзорног одбора.

3. Мандат новоименованим члановима 
Надзорног одбора траје до истека мандата 
Надзорног одбора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града 
Лесковца".
5. Решење доставити новоименованим 
члановима Надзорног одбора и Туристичкој 
организацији општине Црна Трава.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења може се покренути спор пред 

Вишим судом у Лесковцу у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења.

Број: 06-182/2022-01
Датум: 01.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

473.
На основу члана 32. 1. тачка 6. Закона о ло-
кaлној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 
– др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), 
члана 11а став 15. Закона о ученичком и 
студентском стандарду ("Службени гласник 
РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. 
закон и 10/2019) и члана 40. тачка 6. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана, 01.09.2022. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК 

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА 
УЧЕНИЦИМА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови, на-
чин, критеријуми и поступак за доделу сти-
пендија ученицима Техничке школе са до-
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мом ученика "Милентије Поповић" Црна 
Трава на територији општине Црна Трава 
у циљу очувања средње техничке школе и 
привлачења што већег броја ученика. 
Стипендија се искључиво даје за покриће 
трошкова смештаја и исхране у дому ученика 
техничке школе "Милентије Поповић" Црна 
Трава. 
Давалац средстава је општина Црна Трава.

Члан 2.

Висина стипендије која се додељује уче-
ницима техничке школе са домом ученика 
"Милентије Поповић" Црна Трава на тери-
торије општине Црна Трава, утврђује се 
Одлуком о буџету општине Црна Трава и 
фи нансијским плановима за извршавање бу-
џета.

Новчана средства из става 1. овог члана 
усклађиваће се са расположивим сре-
дствима у буџету општине Црна Трава.

Новчана средства се додељују за школску 
годину, а исплаћују се на годишњем нивоу 
у 10 (десет) рата.

Члан 3.

Стипендије се додељују свим ученицима 
Техничке школе са домом ученика "Миле-
нтије Поповић" Црна Трава, који су упи-
сани у ову школу и који користе услуге до-
ма ученика школе. 

Члан 6.

Стипендије додељују се путем Конкурса за 
доделу стипендија на територији општине 

Црна Трава (у даљем тексту: Конкурс). 
Конкурс расписује Општинско веће општине 
Црна Трава, а поступак спровођења Конкурса 
обавља Комисија за доделу стипендија на 
територији општине Црна Трава (у даљем 
тексту: Комисија). 
Комисију образује Општинско веће посебним 
решењем. 
Комисија има председника и два члана.

Члан 7.

Комисија ради и доноси одлуке на се-
дницама. 
Седницу Комисије сазива и њеним радом 
руководи председник Комисије. 
Комисија одлучује већином гласова свих 
чланова.

Члан 8.

Задаци Комисије су:
1. израда образаца пријаве на Конкурс,
2. спровођење поступка Конкурса,
3. доношење ранг листе,
4. доношење предлога за коначну одлуку 

о додели стипендија,
5. обављање других послова везаних за 

спровођење овог Правилника.

Члан 9.

Општинско веће општине Црна Трава ра-
списује Конкурс за сваку школску годину. 
Конкурс се објављује на огласној табли 
општине, огласној табли техничке школе 
са домом ученика "Милентије Поповић" 
Црна Трава и на веб – сајту општине Црна 
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Трава. 
Пријава на  конкурс са потребном доку-
ментацијом подноси се у року, који ко-
нкурсом одреди Општинско веће, а који не 
може бити дужи од 30 (тридесет) дана од 
дана објављивања Конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.
Комисија може из објективних разлога 
продужити рок за пријаву на конкурс.

Члан 10.

Пријава на Конкурс састоји се од следеће 
документације:

- обрасца пријаве,

- потврде о упису у одговарајући ра зред 
Техничке школе са домом ученика "Ми-
лентије Поповић" Црна Трава,

- потврде дома ученика "Милентије По-
повић" Црна Трава да подносилац пријаве 
користи услуге смештаја и исхране у дому 
ученика,

- фотокопије личне карте (извод из чи-
тача) за родитеља/старатеља малолетног 
ученика,

- три примерка уговора о стипендији.

Члан 11.

Комисија сачињава ранг листу ученика на 
основу које Општинско веће општине Црна 
Трава доноси Одлуку о додели стипендија 
на територије општине Црна Трава (у 
даљем тексту: Одлука). 
Одлука из става 1. овог члана је коначна 
и против ње се може покренути управни 
спор.

Члан 12.

Појединачно, за сваког ученика коме је одо-
брена стипендија по наведеном Ко нкурсу 
закључује се Уговор о додели сти пе ндије са 
председником општине Црна Трава. 

Уговор за ученика потписује један од 
родитеља или старатеља.
Уговором о додели новчаних средстава 
регулисаће се међусобна права и обавезе 
ученика и општине Црна Трава.

Члан 13.

Стручне и административне послове за по-
требе Комисије обавља Општинска управа 
општине Црна Трава.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца", а примењиваће 
се почев од школске 2022/2023. године.

Члан 15.

Ступањем на снагу овог правилника престаје 
да важи Правилник о додели стипендија 
ученицима средње школе на територији 
општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 42/2016).

Број: 06-183/2022-01
Датум: 01.09.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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БОЈНИК
474.
На основу члана 20.став 1 .тачка 9. Закона 
о локалиој самоуправи ("Службени гла-
сник РС ", бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др/закон, 47/2018 и 111/2021-
др.закон) и члана 15.став1. тачка 9. Ста-
тута општине Бојник ("Службени лист 
града Лесковца", број 6/2019), Одлу ке о 
одређивању надлежног органа за спро-
вођење поступка давања у закуп пољо-
привредног земљишта у државној својини 
02 бр.06-5/09 од 09.04.2009.године, а у 
складу са чланом 62. став 5. Закона о по-
љопривредном земљишту ("Сл. гласник 
РС", бр.62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 
112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), 
Председник општине Бојник, доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА, 

ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2021/2022 
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се накнада за 
коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини без правног основа на 
територији општине Бојник, у агро еко-
номској 2021/2022 години.

Члан 2.

У складу са чланом 62. став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту вискна накна-
де заземљиште из члана 1. представља тро-
струки износ највише просечне постигнуте 
цене по хектару на територији округа на 
којој се налази пољопривредно земљиште 
које се користи без правног основа и 
она износи 427,32 евра по хектару, што 
обрачунато по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан доношења наведене 
Одлуке износи 50.141,00 динара по хектару.

Члан 3.

Утврђену накнаду из члана 2. ове Одлуке 
надлежна Комисија примењиваће у посту-
пку израде вансудских поравнања за агро-
економску 2021/2022 годину.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број:158/22
Дана:08.09.2022.

ОПШТИНА БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Ненадовић

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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