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Цена овог броја  160 динара 
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ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА 

 1. 
 

 На основу чланa 97. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије” 
бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 31. 
став 1. тачка 6. Статута Општине Бела Паланка  
(„Службени лист Града Ниша“ број 67/08),  
 Скупштина Општине Бела Паланка  на 
седници од 31.3.2015. године донела је 
   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
     Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна 
и наплате доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи 
коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ 
и поступак умањивања доприноса, посебна 
умањења за недостајућу инфраструктуру и услови 
и начин обрачуна умањења за трошкове 
инфраструктурног опремања средствима 
инвеститора као и друга питања од значаја за 
обрачун и наплату доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта.  
 

Члан 2. 
 
      Уређивање грађевинског земљишта обухвата 
његово припремање и опремање.  
       Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких и других 
подлога, израду планске и техничке 

документације, програма за уређивање 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друге радове.  
       Опремање земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене.  

      Уређивање грађевинског земљишта врши се 
према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања.  

Члан 3. 
 

       Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа инвеститор. 
       Средства добијена од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта користе се за 
уређивање и прибављање грађевинског 
земљишта у јавну својину, и за изградњу и 
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.  
 

 
II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 
Члан 4. 

 
      Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе, а на основу 
обрачуна доприноса који врши надлежни орган 
јединице локалне самоуправе.   
      Висина доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако 
што се просечна цена квадратног метра станова 
новоградње у  општини Бела Паланка( или 
општине у IV групи степена развијености 
)последња објављена од стране Републичког 
завода за статистику за територију општине Бела 
Паланка помножи са укупном нето површином 
објекта који је предмет градње, израженом у м² и 
са коефицијентом зоне и коефицијентом намене 
објекта, као и са коефицијентом комуналне 
опремљености  утврђеним овом Одлуком.  
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Члан 5. 
 

     Грађевинско земљиште потпуно комунално 
опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 
расветом, водоводна и канализациона мрежа. 
     Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
не обухвата трошкове електродистрибутивне 
мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски 
дистрибутивни систем, мрежу и објекте 
топлификације и гасификације, које инвеститор 
посебно уговара са надлежним јавним 
предузећима.   
 
а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 
 
      За утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следеће зоне 
Општине Бела Паланка и то:  
 Прва зона обухвата градско грађевинско 
земљиште које се налази на простору захваћеном 
границом која полази од раскрснице улице  
Српских Владара и Николе Тесле и иде улицом 
Николе Тесле до улице Крсте Тошића, коју 
пресеца и избија на улицу Царице Милице, којом 
иде поред Мокрањске реке до аутобуске станице 
где пресеца улицу 11 октобар и др. Заменхова 
,потом иде улицом Стојана Чупића до улице 
Карађорђеве, улицом Карађорђевом до 
железничке станице, затим железничком пругом 
пресеца улицу Партизански пут и наставља 
пругом до моста на Мокрањској реци, потом поред 
кланице иде делом улице Свети Сава, даље 
улицом Љубе Ранђеловића до улице Српских 
Владара, којом иде до улице Николе Тесле, где се 
затвара круг границе прве зоне. 
 
Друга зона обухвата преостало грађевинско 
земљиште у КО Бела Паланка- варош 
 
Трећа зона  обухвата парцеле у грађевинском 
подручју у КО Бела Паланка – ван варош. 
 
Четврта зона обухвата грађевинско земљиште на 
сеоском подручју ,а према Просторном плану 
општине Бела Паланка 
 
 
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 7. 
 

       Намене објеката за које се плаћа допринос су:  
-  стамбена: индивидуални и колективни 

стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - 
пословним објектима,   

- комерцијална: трговински објекти, 
пословни објекте и канцеларије, пословни објекти 
у стамбеним зградама, мењачнице, кладионице, 

коцкарнице, видео клубове, хотеле, угоститељске 
објекте, бензинске пумпе, спортске објекте као и 
друге објекте комерцијалног и услужног карактера   

- објекти јавне намене који нису у јавној 
својини 

- помоћни објекти: гараже,оставе, летње 
кујне, зграде за смештај пољопривредних машина 
и алата као и остале помоћне пољопривредне 
зграде  
      Објекти који нису наведени у ставу 1. овог 
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени.  
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 
      За обрачунавање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти: 

Члан 8. 
 
Коефицијент за зону (Куз): 
 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона      0,02 

Друга зона      0,0166 

Трећа зона      0,0075 

Четврта зона 0,0067 

 
 
Коефицијент за намену (Кн)

1
: 

 
 

      Коефицијенти комуналне опремљености 
(Кко): У случају опремљености грађевинског 
земљишта приступним путем, канализационом и 
водоводном мрежом, тротоаром и јавном 
расветом, коефицијент комуналне опремљености 
је 1. 

Члан  9. 
 
      Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, допринос се 
умањује  за одређени проценат, у складу са 
следећом табелом: 
 

Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 5% 

канализациона мрежа  5% 

водоводна мрежа 5% 

јавна расвета 5% 

                                                                 

 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена   0,226 

Комерцијална 0,32 

Јавни    0,32 

Остали 0,15 
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Члан 10. 

       Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу 
достављене урбанистичко - техничке 
документације, односно правоснажних локацијских 
услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и 
др. документације прописане важећим Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима. 
 

Члан  11. 
 
       Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге 
инфраструктуре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње (простор 
намењен за гаражирање возила, подстанице, 
трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за 
делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности, отворена дечија 
игралишта, отворене спортске терене и атлетске 
стазе. 
     Допринос за уређење грађевинског 
земљишта не обрачунава се за фарме, штале, 
стаје за стоку и живину, оборе и сл. 

 

Члан 12. 

 
За изградњу објеката за обављање 

делатности која је од значаја за привредни развој 
општине, допринос се може умањити до 50 %, уз 
сагласност општинског већа Бела Паланка.  

Умањење из става 1 овог члана не односи 
се на објекте станоградње.  

 
Члан 13. 

 
      Допринос се не обрачунава и не плаћа за 
објекте-просторе чији је инвеститор Општина Бела 
Паланка, као и за јавна предузећа и установе на 
територији општине Бела Паланке .  

 
Члан 14. 

 
      Уколико се мења намена објекта, односно 
дела објекта у другу намену објекта за коју је 
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у 
обавези да плати разлику доприноса за другу 
(нову) намену објекта за коју је прописан већи 
износ доприноса. 

Члан 15. 

      Уколико у току изградње настану измене у 
односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави 
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће 
се сачинити обрачун доприноса за разлику у 

површини, који ће бити саставни део измењеног 
решења о грађевинској дозволи. 

Члан 16. 
 

      Инвеститор који уклања постојећи објекат који 
је изграђен у складу са законом, у циљу изградње 
новог објекта на истој локацији плаћа допринос за 
уређивање грађевинског земљишта само за 
разлику у броју квадрата корисне површине 
између објекта који планира да изгради и објекта 
који се уклања. 
      Легалност и површина објекта из става 1 овог 
члана доказује се: изводом из земљишних књига, 
односно изводом из Листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у 
периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико 
наведене исправе не садрже податке о површини 
објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне 
службе/одељења, или техничке документације која 
је саставни део грађевинске дозволе, копије плана 
или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног 
лица општинске управе . 
 

Члан 17. 
 
      Инвеститор објекта је дужан да обезбеди 
довољан број паркинг или гаражних места у 
оквиру своје парцеле односно објекта.Уколико није 
могуће обезбедити паркирање у оквиру своје 
парцеле или објекта инвеститор је у обавези да 
поред доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта уплати и допринос за обезбеђење 
паркинг места утврђен од стране Општинског већа 
општине Бела Паланка. 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 18. 

 
     Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта може се платити једнократно у целости 
или на рате.  
     Инвеститор допринос за уређивање 
грађевинског земљишта може платити на следећи 
начин:  

-     једнократно у целости са умањењем  у 
износу од 30%  или 

 
-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, 

на месечном нивоу, са индексом потрошачких 
цена према подацима  Републичког завода за 
статистику.  
 
       У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 
дужан да као средство обезбеђења плаћања 
достави: 
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1. неопозиву банкарску гаранцију, 
наплативу на први позив, без приговора која гласи 
на укупан износ недоспелих рата и која је издата 
на рок који мора бити дужи три месеца  од дана 
доспећа последње рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа недоспелих 
рата у корист јединице локалне самоуправе 
      У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате за изградњу 
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска 
површина не прелази 200м² и који не садржи више 
од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, 
не достављају се средства обезбеђења.  
 Право на умањење од 30% има и 
инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих 
рата.  

Члан 19. 
 

      Инвеститор је дужан да изврши уплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
у целости, односно ако плаћа на рате да уплати 
прву рату и достави средства обезбеђења, 
најкасније до подношења пријаве. 
     Уколико инвеститор не измири доспели износ 
доприноса у прописаном року, наплата ће се 
извршити принудним путем у поступку прописаном 
важећим Законом о преском систему и пореској 
администрацији. 
      Трошкови принудне наплате падају на терет 
инвеститора. 
 
IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  20. 
 

      Грађевинско земљиште које није уређено у 
смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 
планског документа на основу кога се могу издати 
локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и 
средствима физичких или правних лица.  
     Заинтересовано лице, односно инвеститор 
објекта који се гради на неуређеном грађевинском 
земљишту подноси надлежном органу јединице 
локалне предлог о финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта. 
     Уз предлог о финансирању лице из става 2. 
овог члана прилаже/доставља: 

-   правоснажне локацијске услове 
-   доказ о решеним имовинско – правним 

односима за  парцелу на којој намерава да   
    гради објекта 
-   копија плана за парцеле  
-  предлог динамике и рокова изградње  

Члан  21. 
 
      Општина Бела Паланка након разматрања 
предлога лица из става 2. члана 20. ове Одлуке и 
достављене документације, припрема Елаборат о 
заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта и предлог уговора о 
заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта  
 
     Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
 

податке о локацији односно зони, 
податке из урбанистичког плана и техничке 

услове за изградњу недостајуће инфраструктуре, 
податке из програма уређивања 

грађевинског земљишта, 
границе локације која се опрема са пописом 

катастарских парцела, 
динамику и рок изградње комуналне 

инфраструктуре, 
     -     обавезу јединице локалне самоуправе као 
инвеститора да обезбеди стручни надзор у току 
извођења радова 
     -   одређивање учешћа сваке уговорне стране у 
обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле 
техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у 
вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  
     -   одређивање објеката који се граде и који ће 
прећи у својину јединице локалне самоуправе;  
     -   одређивање износа учешћа лица из става 1. 
овог члана у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта који ће бити 
умањен за износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта;  
      -  средства обезбеђења испуњења обавеза 
уговорних страна.  
 

Члан 22. 
 
     На основу елабората из члана 21. ове 
Одлуке закључује се Уговор о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта између лица из става 2. члана 20.  ове 
Одлуке и јединица локалне самоуправе. 
 
    Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  
 

- податке о локацији, односно зони у којој се 
планира опремања грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке 
услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, 
односно опрема са пописом катастарских парцела;  
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- динамику и рок изградње;  
- обавезу јединице локалне самоуправе (да 

обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  
- одређивање учешћа сваке уговорне стране 

у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле 
техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у 
вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који 
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 
1. овог члана у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта за који 
ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа 
јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката 

- средства обезбеђења за испуњење 
обавеза уговорних страна.  

 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 23.  

 
      Инвеститори који су по раније важећем 
Закону и Одлукама платили накнаду за уређење 
грађевинског земљишта ослобађају се плаћања 
доприноса за уређење грађевинског земљишта 

одређених новим Законом о планирању и 
изградњи и овом Одлуком.   

Члан 24. 
 
       Одредбе ове Одлуке примењују се од 
1.03.2015. године. 

Члан 25. 
 
      Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању накнаде за 
уређење грађевинског земљишта ("Службени лист 
Града Ниша", бр. 115/2008) као и Одлука о измени 
одлуке о одређивању накнаде за уређење 
грађевинског земљишта ( “Сужбени лист Града 
Ниша” бр. 56/2010 ). 
 

Члан 26. 

 
      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 

 
 Број : 011-20/2015-I 

У Белој Паланци, 02.04.2015.године 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р 

 

 

Цена стана  Коеф.намене   Коеф. Износ умањење износ за До сада 

новоградње Стамбена Зона зоне доприн. 30% плаћање накнада 

66543 0,226 1 0,02 300,7744 90,23 210,5421 300,00 

66543 0,226 2 0,0166 249,6427 74,89 174,7499 250,00 

66543 0,226 3 0,0075 112,7904 33,84 78,95327 160,00 

66543 0,226 4 0,0067 100,7594 30,23 70,53159 160,00 

  Комерцијална             

66543 0,32 1 0,02 425,8752 127,8 298,1126 400,00 

66543 0,32 2 0,0166 353,4764 106 247,4335 220,00 

66543 0,32 3 0,0075 159,7032 47,91 111,7922 100,00 

66543 0,32 4 0,0067 142,6682 42,8 99,86773 100,00 

   Остала             

66543 0,15 1 0,02 199,629 59,89 139,7403 200,00 

66543 0,15 2 0,0166 165,6921 49,71 115,9844 150,00 

66543 0,15 3 0,0075 74,86088 22,46 52,40261 100,00 

66543 0,15 4 0,0067 66,87572 20,06 46,813 100,00 
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 2. 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона 
о локалној самоуправи ( " Службени гласник РС ", 
бр. 129/07 ) и члана 31. став 1. тачка 4. Статута 
општине Бела Паланка ("Службени лист Града 
Ниша ", бр. 67/08 ),  
 Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 31.03. 2015. године, 
доноси 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ 

ПЛАНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
1. УСВАЈА СЕ Локални енергетски план 

општине Бела Паланка. 
 

2. Енергетски план општине Бела Паланка 
представља интегрални део стратегије 
одрживог развоја општине. Основни циљ 
Локалног енергетског плана општине Бела 
Паланка је унапређење енергетске 
ефикасности у потрошњи енергије и 
смањењу трошкова за набавку енергије и 
енергената. У складу са овим циљем је и 
његова друга природна последица – други 
основни циљ „ Смањење емисије гасова 
са ефектом стаклене баште “. Реализација 
основног циља требало би да произведе 
значајан ефекат на смањењу буџетских 
трошкова општине Бела Паланка на 
енергију и енергенте и омогући коришћење 
ослобођених средстава за друге намене. 

 
3. Локални енергетски план општине Бела 

Паланка је саставни део ове Одлуке. 
 

4. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

5. Одлуку објавити у " Службеном листу 
Града Ниша ". 

 
Број: 011-18/2015-I 
У Белој Паланци, 02.04.2015.године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р 
 3. 
 
 На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту ( „ Службени гласник 
РС “, бр. 62/2006, 65/2008-др. закон и 41/2009 ), 
члана 20. тачка 20. и члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („ Службени 
гласник РС “, бр. 129/07 ), члана 21. тачка 20. и 
члана 31. став 1. тачка 20. Статута општине Бела 
Паланка ( „ Службени лист Града Ниша “, бр.67/08 

), по претходно прибављеном мишљењу Комисије 
за израду годишњег Програма, а уз сагласност 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине бр. 320-11-2248/2015-14  од 12.03.2015. 
године,  
 Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 31.03. 2015. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 
 

1. Усваја се Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
општине Бела Паланка за 2015. годину, 
који је саставни део ове Одлуке. 

 
2. На Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 
општине Бела Паланка за 2015. годину, 
Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине Републике Србије дало 
је сагласност број 320-11-2248/2015-14  од  
12.03.2015. године. 

 
3. Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Бела 
Паланка за 2015. годину објавити у 
„Службеном листу Града Ниша “. 

 
 

Број: 011-19/2015-I 
У Белој Паланци, 02.04.2015.године 

 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р 

 

 4. 
 
 

На основу члана 46. Став 1. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
21. тачка 2. Статута општине Бела Паланка 
(„Службени лист Града Ниша“, број 67/08), 
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Скупштина општине Бела Паланка, на 
седници од 31.3.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ДУХОВНОГ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ 

ЦЕНТРА "СВ. НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ"  

на простору ВЛАШКА ПОЉАНА у 

Општини Бела Паланка 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне 

регулације Духовног културно-образовног центра 
"Св. Никета Ремезијански" на простору Влашка 
пољана у Општини Бела Паланка (у даљем 
тексту: План). 
 

Члан 2. 
 
Подручје Плана налази се у источном 

делу КО Космовац у општини Бела Паланка. 
Планом се разрађује подручје од око 10hа, а 
прелиминаран обухват Плана чине следеће 
катастарске парцеле: бр. 622, 621, 309, 306, 307, 
308, 3225, 282, 283, 284, 276, 278, 279, 280 и 281 
КО Космовац. 

Подручје Плана дато је и на графичком 
приказу у прилогу уз одлуку и чини њен саставни 
део. 

Члан 3. 
 

Плански основ за израду Плана 
представља Просторни план подручја посебне 
намене специјалног резервата природе Сува 
планина ("Службени гласник РС", бр. 55/12) и 
Просторни план Општине Бела Паланка 
("Службени лист Града Ниша", бр. 77/11).  
У планским документима вишег реда дате су 
следеће смернице уређења планског подручја: 

- поред основне намене (културно-
образовне), примарно је уређење сеоских 
туристичких домаћинства, односно угоститељских 
објеката у домаћој радиности; 

- заштита посебних природних вредности 
које су дефинисане у Студији заштите "Специјални 
резерват природе Сува планина", битне су за 
утврђивање режима коришћења, намену и 
могућности туристичког развоја на локалном и 
регионалном нивоу. За обухват Плана дефинисан 
је  режим заштите 3. степена; 

- кружни туристички пут представља 
саобраћајницу која повезује све прилазе Сувој 
планини и представља „венац“ који се пружа 
постојећим, углавном некатегорисаним путевима 
ободом планине, тачније, представља најкраћу 
везу између јужне и северне стране Суве планине. 
 

Члан 4. 
 

Циљ доношења Плана представља 
обезбеђење услова за просторно уређење и 
изградњу Духовног културно-образовног центра 
"Св. Никета Ремезијански". 

Изградња центра је планирана као 
посебан вид непосредне и посредне заштите и 
презентације материјалних, духовних и природних 
вредности подручја у туристичке сврхе. 

У зони III степенa заштите могу се вршити 
управљачке интервенције у циљу рестаурације, 
ревитализације и укупног унапређења заштићеног 
подручја, развојa села и унапређењa сеоских 
домаћинстава, уређење објеката културно-
историјског наслеђа и традиционалног 
градитељства, очување традиционалних 
делатности локалног становништва, селективно и 
ограничено коришћење природних ресурса и 
простора уз потребну инфраструктурну и другу 
изградњу. 

Режим заштитне зоне заштићеног подручја 
забрањује и ограничава радове и активности за 
које се утврди да могу имати значајан неповољан 
утицај на биолошку разноврсност, вредности 
геонаслеђа и предела заштићеног подручја.  

 
Члан 5. 

 
Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског подручја 
подразумева примену интегралног модела 
планирања уз уважавање свих природних и 
створених вредности на подручју Плана са 
посебним акцентом на доследно спровођење 
прописаног режима заштите  III степена 
Специјалног резервата природе Сува планина, 
који подразумева активну заштиту  уз  могућност 
одрживог коришћења заштићеног подручја.  

Основне концепцијске поставке и 
опредељења заштите, уређења и одрживог 
развоја подручја Плана односе се на заштиту 
природе и природних вредности,  развој туризма и 
комплементарних делатности и развој 
инфраструктурних система. 

Структура основне намене простора и 
коришћења земљишта подразумева: планиране 
намене површина у границама плана (по правилу, 
по постојећим катастарским парцелама), са 
локацијама објеката за јавну употребу и објеката 
од општег интереса; поделу на зоне или целине 
према морфолошким, планским, историјско-
амбијенталним, обликовним и другим 
карактеристикама и површине и капацитете за 
јавне функције, јавне површине и јавно зеленило; 
саобраћајнице са детаљним нивелационим котама 
улица и јавних површина (нивелациони план), са 
потребним карактеристичним профилима и са 
аналитичко-геодетским елементима за нове 
саобраћајнице и планиране јавне површине; 
регулационе линије улица и јавних површина и 
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уличне грађевинске линије објеката, изузетно и 
дворишне грађевинске линије када ситуација на 
терену то захтева; мреже и објекте 
инфраструктуре и јавног зеленила са 
нивелационим и регулационим решењима и 
локације и зоне за које је обавезно расписати 
јавни урбанистички или архитектонски конкурс. 

 
Члан 6. 

 
План садржи: 
1) Границе плана и обухват 

грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне; 

2) Детаљну намену земљишта; 
3) Регулационе  линије улица и јавних 

површина и грађевинске  линије са 
елементима  за обележавање на геодетској 
подлози; 

4) Нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план); 

5) Попис парцела и опис локације за 
јавне површине, садржаје и објекте; 

6) Коридоре и капацитете за саобраћајну 
и, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру; 

7) Мере заштите културно историјских 
споменика и заштићених природних целина; 

8) Правила уређења и правила грађења 
по зонама и целинама; 

9)Друге елементе значајне за 
спровођење плана детаљне регулације. 

План се ради на катастарско-
топографском плану као и ажурним катастарским и 
ортофото подлогама. 

Списак потребних подлога за План 
обухвата : 1.Катастарски План ДКП у размери 
Р=1:500 и 2.Катастарско –топографски план. 

 
Члан 7. 

 
Носилац израде Плана је Општинска 

управа општине Бела Паланка.  
Стручни послови поверавају се 

привредном друштву, односно другом правном 
лицу, које је уписано у одговарајући регистар за 
обављање послова урбанистичког планирања и 
израде планских докумената (Обрађивач). 

Рок за израду плана је 150 дана од дана  
доношења ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
Динамика израде појединих фаза се 

уређује уговором између инвеститора и 
обрађивача. 

 
Члан 9. 

Средства за израду Плана обезбеђује 
инвеститор. Начин финансирања се уређује 
уговором између инвеститора и обрађивача. 

Члан 10. 
 

Обавезна је израда стратешке процене 
утицаја на животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Након доношења Одлуке о изради плана, 

носилац израде плана организује рани јавни увид 
у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се 
у средствима јавног информисања. 

Нацрт плана се излаже на јавни у трајању 
од 30 дана у просторијама Одељења за 
урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и 
стамбено – комуналне послове Општинске управе 
општине Бела Паланка, а време и место 
одржавања јавног увида се оглашава у 
средствима јавног информисања. О излагању на 
јавни увид стара се, такође, носилац израде 
плана. 

Рани јавни увид и јавни увид обавља 
Комисија за планове јединице локалне 
самоуправе. По завршеном раном јавном увиду и 
јавном увиду Комисија за планове сачињава 
извештај који садржи податке о извршеном 
јавном увиду са свим примедбама и одлукама по 
свакој примедби и исти доставља обрађивачу 
Плана. 
 

Члан 12. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 Број: 011-22/2015-I 

У Белој Паланци, 02.04.2015.године 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р 

 
 
 
 5. 

 
На основу члана 46. став 1. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
130.( с3) Самостални чланови Закона о изменама 
и допунама Закона о планирању и изградњи  
("Службени гласник РС 132/14) и члана 21. став 
1.тачка 2. и члана 31.став 1. тачка 5.Статута 
општине Бела Паланка („Службени лист Града 
Ниша“, број 67/08), 
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 Скупштина општине Бела Паланка, на 
седници од 31.3.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ " МУРИЦА 2" 

У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ 

 

Члан1 .  
         Одлука о изради плана детаљне регулације 
индустријске зоне “Мурица 2” у Белој Паланци (“ 
Сл лист Града Ниша  ” бр. 74/2014) мења се и 
допуњује на следећи начин :  
У члану 4.после тачке 9. додаје се : 

План се ради на катастарско-
топографском плану као и ажурним катастарским и 
ортофото подлогама. 

Списак потребних подлога за План 
обухвата : 1.Катастарски План ДКП у размери 
1:500 и 2.Катастарско-топографски  план. 

 
Члан 2. 

После члана 4. додаје се члан 4а који 
гласи 

Концептуални оквир планирања, 
коришћења, уређења и заштите планског подручја 
подразумева примену интегралног модела 
планирања уз уважавање свих природних и 
створених вредности на подручју Плана .  

Основне концепцијске поставке и 
опредељења заштите, уређења и одрживог 
развоја подручја Плана односе се на развој 
производних и трговинских делатности  и развој 
инфраструктурних система. 

Структура основне намене простора и 
коришћења земљишта подразумева: планиране 
намене површина у границама плана, поделу на 
зоне или целине према карактеристикама, са 
потребним карактеристичним профилима и са 
аналитичко-геодетским елементима , регулационе 
линије , грађевинске линије, мреже и објекте 
инфраструктуре и јавног зеленила са 
нивелационим и регулационим решењима                                                                              

 
Члан 3. 

Члан 7. се мења и гласи : ''обавезна је 
израда стратешке процене утицаја на животну 
средину''. 

Члан 4. 
Члан 8. мења се и гласи: 
Након доношења Одлуке о изради плана, 

носилац израде плана организује рани јавни увид 
у трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се 
у средствима јавног информисања у електронском 
облику на интернет страници јединице локалне 
самоуправе и на интернет страници доносиоца 
плана. 

Нацрт плана се излаже на јавни увид у 

трајању од 30 дана у просторијама Одељења за 
урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и 
стамбено – комуналне послове Општинске управе 
општине Бела Паланка, а време и место 
одржавања јавног увида се оглашава у 
средствима јавног информисања. О излагању на 
јавни увид стара се, такође, носилац израде 
плана. 

Рани јавни увид и јавни увид обавља 
Комисија за планове јединице локалне 
самоуправе. По завршеном раном јавном увиду и 
јавном увиду Комисија за планове сачињава 
извештај који садржи податке о извршеном 
јавном увиду са свим примедбама и одлукама по 
свакој примедби и исти доставља обрађивачу 
Плана. 

Члан 5. 
У осталом делу  Одлука о изради плана 

детаљне регулације индустријске зоне “Мурица 2” 
у Белој Паланци (“ Сл лист Града Ниша” бр. 
74/2014 ) важи у целости. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу д а н о м  

објављивања у „Службеном листу Г рада Ниша“. 
 
 Број: 011-21/2015-I 

У Белој Паланци, 02.04.2015.године 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р 

 6. 
 
 На основу члана 192. став 1. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, 
бр. 30/2010), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07), члана 53. став 1. члана 54. и члана 55. и 
56.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013), као и члана 31. став 1. тачка 9.  
Статута општине Бела Паланка („Службени лист 
града Ниша“, бр. 67/08),  
 Скупштина општине Бела Паланка, на 
седници одржаној дана  31.03.2015. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и о именовању члана 

Управног одбора Предшколске установе  

„Драгица Лаловић“ у Белој Паланци  

 
I Разрешава  се  члан  Управног одбора 

Предшколске установе „Драгица Лаловић“ 
у Белој Паланци, из реда запослених 
Светлана Живковић из Беле Паланке. 
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II Именује се за члана Управног одбора 
Предшколске установе „Драгица Лаловић“ 
у Белој Паланци из реда запослених 
Данијела Здравковић из Беле Паланке, 
Крсте Тошића 2/2.  

 
III Мандат именованог члана Управног 

одбора траје до истека мандата 
именованим члановима по Решењу 
Скупштине општине бр. 02-17/2014-I од 
19.02.2014. године.  

 
IV Решење ступа на снагу даном доношења и 

коначно је у управном поступку. 
 
V Решење објавити у „Службеном листу 

Града Ниша“. 
 

Број: 02-18/2015-I 
У Белој Паланци, 02.04.2015.године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р. 
 

 7. 
 
 
 

На основу члана  32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07), чланова 37-39. Закона о јавним 
предузећима („Служби гласник РС“, бр. 119/12) и 
члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бела 
Паланка („Службени лист града Ниша“ бр. 67/08), 
Скупштина општине Бела Пaланка, на седници 
одржаној дана 31.03. 2015.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одбијању предлога Надзорног одбора    

ЈKП „Регионална депонија Пирот“ за 

разрешење директора 

Зорана Станковића из Пирота  

 

                                                          
I  Одбија се предлог за разрешење 

директора ЈКП „Регионална депонија 
Пирот“ Пирот Зорана Станковића из 
Пирота као неоснован. 

  
 
II  Решење објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 

III Решење доставити оснивачима ЈКП 
„Регионална депонија Пирот“ Пирот и 
Надзорном одбору јавног предузећа. 
   

Број : 02-19/2015-I 
У Белој Паланци, 02.04.2015.године 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р 

 

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ 

 
 8. 
 

На основу члана 11 и чл. 32.ст.1.т. 1. Закон 
о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07)  и члана  37. ст.1.т.1. Статута Општине 
Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ бр. 69/2008, 
89/2010, 14/2012,  32/2012, 70/2012, 57/2013 и  
9/14), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници 
одржаној дана 31.03.2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У  

О  ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
У Статуту општине Дољевац,  („Сл. лист 

Града Ниша“ бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012,  
32/2012, 70/2012,  57/2013 и 9/14), у делу:  

 
 „IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ“, тачка „ 1. 

Скупштина општине“, 
 
у члану 37. става 1. тачкa  15. мења се и 

гласи: 
''15) утврђује допринос за уређивање грађевинског 
земљишта'' 

  
У истом  члану, истом  ставу тачка  22. 

мења се и  гласи:  
„22) разматра извештаје о пословању  и 

даје сагласност на програме пословања јавних 
предузећа, разматра извештај о раду и даје 
сагласност на програме рада  установа чији је 
оснивач осим установа образовања и васпитања, 
даје сагласност на планирана материјална 
средства за остваривање програма образовања и 
васпитања у установама предшколског и основног 
образовања“. 

У истом делу, иза члана 70. додаје  нови 
поднаслов  

''Савет за координацију послова 
безбедности саобраћаја  на путевима  на 
територији општине Дољевац ''  
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и нови чланови: 71, 72,73, 74, 75  и 76., који 
гласе: 

'' Члан 71. 
 

 Савет за координацију послова безбедности 
саобраћаја  на путевима  на територији општине 
Дољевац'', је самостално радно тело  које чине 
представници локалне самоуправе и 
Министарства унутрашњих послова – ПУ Ниш – 
ПС Дољевац, који обавља послове  на 
оставривању сарадње и усклађеног обављања  
послова у функцији  унапређењња безбедности 
саобраћаја на путевима, као и иницирања  и 
праћења превентивних и других активности у 
области безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Дољевац. 
 

Члан 72. 
 

 Задаци Савета су: 
-   израда предлога локалне стратегије 

безбедности саобраћаја на путевима  општине 
Дољевац; 

-   израда годишњег плана безбедности 
саобраћаја на путевима у складу са законом; 

-   припремање извештаја  о стању  
безбедности саобраћаја на путевима; 

-   израда  предлога  Програма коришћења  
средстава  за унапређење    безбедности 
саобраћаја на путевима  на територији општине 
Дољевац;  

- остваривање сарадње са одговарајућим 
телима за безбедност саобраћаја у Републици, са 
саветима и комисијама за безбедност саобраћаја 
суседних градова и општина, са органима и 
организацијама из области безбедности 
саобраћаја, као и усклађивање послова у функцији 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине Дољевац; 

- прикупљање информација од кључних 
институција и јавности које се могу искористити 
при дефинисању кључних проблема који утичу на 
безбедност грађана, осећај сигурности и квалитет 
живота; 

- иницирање и праћење превентивних и 
других активности у области безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Дољевац; 

- унапређење опште безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Дољевац и васпитање учесника у саобраћају, као 
и развијање саобраћајно - превентивног рада у 
предшколској установи, школама и другим 
организацијама у општини; 

- организовање саобраћајно - васпитних 
манифестација из области саобраћајне 
превентиве, као и стручних скупова ради 
сагледавања и разматрања одређених проблема 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Дољевац; 

- подстицање издавања саобраћајно - 
превентивних публикација, филмова и сл; 

- давање мишљења и предлога о мерама 
за техничко уређење саобраћаја на путевима на 
територији општине Дољевац и побољшање 
безбедности свих учесника у саобраћају; 

- обављање и других послова од интереса 
за безбедност саобраћаја на територији општине 
Дољевац. 

Члан 73. 
 

За потребе обављања послова из члана 
72. Савет може предложити Општинском већу  
општине Дољевац,  ангажовање стручних радних 
група. 

Члан 74. 
 

Стручне и административне послове за 
потребе Савета, обављаће Општинска  управа - 
Одељење надлежно за урбанизам, имовинско 
правне и инспекцијске послове. 
 

Члан 75. 
 

За рад у Савету, председник Савета, 
заменик председника Савета и чланови Савета 
примају накнаду за рад сходно члану  17, 18. и 19.  
Закона о безбедности  саобраћаја на путевима  
(''Службени  гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 
55/14)  и Програму  коришћења средстава  за 
унапређење  безбедности саобраћаја на 
путевима, на територији општине Дољевац.   

 Сходно Програму коришћења средстава  
за унапређење  безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Дољевац  и 
Одлуке о буџету општине Дољевац председник 
општине Дољевац,  утврђује  накнаде из става 1 
овог члана. 

Члан 76. 
 

 Савет  доноси Правилник о свом раду којим 
се  уређује  организација  и начин рада Савета.'' 

Остали чланови померају се за 6. 
 

Члан 2. 
 

 У осталом делу Статут остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 

 
Број: 02-24 
У Дољевцу, 31.03.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Председник 

Томислав Митровић, с.р. 



 
 
 
 
 
Страна 12  Број 26                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        3. април 2015. године 
 

 
 

 

  
 9. 
 

На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС",бр.135/04, 
36/09, 72/2009 и 43/2011 ), члана 7-12 Одлуке о буџетском фонду  за заштиту животне средине општине 
Дољеваца (‘‘Сл. лист Града Ниша, бр.34/2010) и члана 16. став 1. тачка 11.  Статута  општине Дољевац  
(‘‘Сл. лист Града Ниша, бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 53/2013 и 9/2014), a на основу 
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-03448/2014-09 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 31.03.2015.године, доноси 
 
 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА  2015. ГОДИНУ 

 
 
 
          I - Овим  Програмом  утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се у 2015. години планирају у области заштите и унапређења животне средине на 
територији општине Дољевац, у складу  са  Законом  о заштити  животне средине  ("Службени гласник 
РС",бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 и 43/2011), члана 81. Закона о  управљању отпадом ("Сл. гласник 
РС"бр. 36/2009 и 88/2010) и другим посебним законима из области заштите животне средине. 

 
 
          II - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Средства за заштиту и унапређење животне средине обезбеђују се из: 
 1) апропорција обезбеђених  у оквиру буџета општине Дољевац, за текућу годину; 
 2) дела наменских средстава  од накнаде  за загађивање животне средине  које загађивач плаћа, у 
складу са чланом, 85. и 85а, изменама и допунама  Закона о заштити животне средине; 
 3) средстава остварена од накнаде  у складу са чланом 87. Закона о заштити  животне средине  и 
Одлуком  о накнади за заштиту и унапређење животне средине, 
 4) прихода остварених на основу  међународне, регионалне и локалне сарадње  и сарадње са 
републичким органима  на програмима, пројектима  и другим активностима у области  заштите животне 
средине; 
 5)  прилога, донација, поклона и помоћи, 
 6) средстава остварених  на конкурсима  (домаћим и иностраним) за програме и пројекте  и 
 7) других извора у складу са  Законом. 

 
 
 
 III - КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
Средства за заштиту и унапређење животне средине користе се за финансирање: 
 
1) Израда пројектно-техничке документације за уређење простора одређеног за 

складиштење грађевинског отпада  .......................................................................................... =100.000; 
 
2) Делимичног чишћења корита речних токова, потока, канала - од комуналног отпада, 
шибља и растиња,  у циљу заштите од поплава  ............................................................  =500.000; 
 
3)  Уклањање неуређених депонија и сметлишта на територији општине Дољевац ...... =500.000; 
 
4) Набавка  опреме за огранизовано  управљање чврстим отпадом у складу са Законом о 
управљању отпадом (набавка и уградња стубних металних канти, набавка мрежастих 
контејнера за пет амбалажу, набавка соло-канти, набавка металних контејнера 1,1 m

3
, 5 m

3
 и 

7m
3
. Набавка и опремање возила за одвоз контејнера од 5 и 7 m

3
)...........................=1.000.000; 
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5) Финансирање програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг) на 
територији општине Дољеваци других пројеката и програма у области заштите животне средине 
који су обавеза локалне самоуправе а нису на другом месту наведени.................................=500.000. 

Реализација законом утврђених обавеза јединице локалне самоуправе у области мониторинга: 
а) праћење квалитета ваздуха, 
б) праћење и прогноза аерополена, 
в) праћење нивоа комуналне буке, 
г) праћење квалитета површинских вода, 
д) праћење квалитета подземних вода, 
ђ) праћење ултраљубичастог (UV) зрачења, 
и) праћење електромагнетског зрачења, 
ј) праћење квалитета земљишта, 
 
За реализацију наведених програма и пројеката закључиваће се уговори са овлашћеним стручним и 

научним организацијама и установама, а у складу са прописима. 
 
6) Образовних активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, у циљу 

подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине... =50.000; 
 Општина ће самостално или у сарадњи са другим организацијама и службама, школама, стручним и 

научним организацијама или појединцима и невладиним организацијама, организовати или учествовати у 
предавањима, семинарима, трибинама из области заштите и унапређења животне средине и 
обележавањем за заштиту животне средине, значајних догађаја и датума: 

 
7) Других превентивних и санационих програма и пројеката, који подстичу развој руралног 

подручја ......................................................................................................................................... =100.000;  
Оствареним средствима финансираће се или суфинансирати програми и пројекти који ће бити 

реализовани у складу са решењима и обавезама проистеклим из Закона o заштити животне средине 
као и активностима и пројектима којима ће се унапредити стање животне средине на територији 
општине Дољевац и то: 

 
а) пројекти јавних предузећа, установа и удружења грађана којима се 
унапређује стање животне средине, 
б) програмске активнисти месних заједница на уређењу зелених површина у функцији спорта и 

рекреације, која су уређена и изграђенa средствима месних заједница 
в) активности ловачких и риболовачких удружења на заштити и унапређењу стања животне 

средине, 
г) активности на озелењавању школских дворишта  
д) Суфинансирање акција Министарства животне средине и просторног планирања, чији је циљ 

употреба биолошких средстава која су нешкодљива за човека, друге организме и животну средину, 
чиме се штити околина и доприноси смањењу загађења (финансирање извођења акције сузбијања 
ларви комараца, ..и сл.); 

 
8) Информисања и објављивања података о стању и квалитету животне Средине и 

предузетим активностима на њеном побољшању ................................................................... =50.000.  
 

IV -  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
 

Укупни приходи у 2015-ој години, планирају се у износу од 2.800.000,00 динара и то: 

Конто Назив конта План за 2015 годину Струк. % 

1 2 3 4 

 УКУПНИ ПРИХОДИ ( ДИН.) 2.800.000 100,00 

714562 
НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2.000.000 71,43 

733150 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА  

800.000 28,57 
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Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Општине Дољевац за 
2015. годину (”Сл. лист Града Ниша’’ број 111/2014 и 14/2015), у разделу 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 
6 и ф-ја 560 – Заштита животне средине, на позицијама 67., 68. и 69: 

 
 

3 12          ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

  
0401  

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

   

  
ПА 
0001    

Управљање заштитом животне средине и 
природних вредности    

  

 560 

  
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

   
    

67 424 Специјализоване услуге 1,000,000 
 

1,000,000 

    
68 426 Материјал 800,000 

 
800,000 

    
69 512 Машине и опрема 1,000,000 

 
1,000,000 

      
Извори финансирања за функцију 560:       

     
01 Приходи из буџета 2,800,000 

 
2,800,000 

      
Функција 560: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања за пројектну 
активност 0001: 

      

     
01 Приходи из буџета 2,800,000 

 
2,800,000 

      
Свега за пројектну активност 0001: 2,800,000 0 2,800,000 

      
Извори финансирања за Главу 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 2,800,000 

 
2,800,000 

      
Свега за Главу 13: 2,800,000 0 2,800,000 

 
V -  Финансирање, односно суфинансирање наведених активности вршиће се у зависности од 

прилива средстава.. 
Председник општине Дољевац,  овлашћен  је за располагање средствима, а одељење за привреду 

и финансије одговорно је за законито и наменско  коришћење средстава за заштиту и унапређење 
животне средине. 

 
VI -  Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Ниша'' 

 
Број: 400-141 
У Дољевцу, 31.03.2015. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ 
 
 

Председник 
Томислав Митровић, с.р. 

 
 
 10. 
 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (‘‘Службени гласник Републике 
Србије», број 62/06, 65/2008 и 41/2009),члана 20., став 1., тачка 20., Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“, број 129/2007.) и члана 37. Статута општине Дољевац („Сл.лист града Ниша“ бр. 69/2008,  
89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 57/2013 и 9/2014), а уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 320-11-2873/2015-4 од 31.12.2015. године, 
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 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној 31.03.2015.године, донела је 
 

П р о г р а м  

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину 

 
 
 Овим Програмом се утврђује врста,  обим радова на заштити,  уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта, као и поступак и начин издавања у закуп земљишта у државној својини,  
општине Дољевац за 2015.годину. 
 За остваривање права пречег закупа по Програму 2015. за годину  нико се није јавио. 
 

Одељак Назив Страна 

I Општи део програма 4 

II Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта 16 

III 

План  коришћења пољопривредног земљишта  у државној својини 20 

Пољопривредно земљиште у државној својини за издавање у закуп  
путем јавног надметања 

21 

 
 
 
 

 
I Општи део  

Увод 
Подручје Општине Дољевац захвата површину од 121 км

2
, од чега 97,59 км

2
 или 80,7% представља 

пољопривредно земљиште, на којем се поред Дољевца налази још 15 сеоских насеља. 
У географском погледу заузима простор од 43,00до  43,15 степени северне географске ширине и 

21,00 – 21,15 источне географске дужине део плодне јужноморавске долине између градова Ниша и 
Лесковца, односно јужни део Нишке и северни део Лесковачке котлине. 

На западу је Дољевачко подручје широко отворено према Топлици и Добричу, захватајући 
југоисточне плодне таласасте делове овог познатог поља, док на истоку просторно мањи део општинског 
атара чине питоме падине и планински делови Селичевице. Дољевачка Општина је окружена 
територијом града Ниша и Општинама Гаџин Хан , Лесковац,Житорађа и Мерошина. 

 
АНАЛИЗА СТАЊА 

УРЕЂЕНОСТИ 

ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 

ПО КУЛТУРАМА 

ИКЛАСАМА 

ПРЕГЛЕД БРОЈА 

ВЛАСНИКА И 
КОРИСНИКА 

ПОЉ.ЗЕМЉИШТА 

 

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 

КОЈЕ СЕ ОДВОДЊАВАЈУ 

 

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА 

КОЈЕ СЕ НАВОДЊАВАЈУ 

Програм заштите, уређења и искоришћења пољопривредног земљишта 
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 На подручју општине Дољевац егзистира 4200 пољопривредних газдинстава, са просечним 
фондом земљишта од 01,80,00 ха по домаћинству. 
 Овакав посед је недовољан за наша газдинства како би могли да буду велики робни произвођачи, 
но и поред тога у скорије време се полако напуста односно не обрађује земљиште у приватној својини 
што се показује и у протекле 2 године, јер је била мала заинтересованост за узимања земљишта у закуп 
из државне својине. 
 Разлог оваквог стања код наших газдинства је недостатак новчаних средстава за обраду већег 
фонда земљишта, јер газдинства нису опремљена адекватном механизацијом. 

Како се пољопривредно земљиште налази између великих река и потока тако да имамо изражену 
ерозију на реци Топлици у дужини од 1 км због неуређених обала те настаје на тим деловима 
уништавање пољопривредног земљишта, Мекишки Поток, Влашки Поток, Пуста Рекаи Југбогдановачка 
Река такође због неуређености обала доводи до плављења већих површина обрадивог земљишта.   

У Општини Дољевац не постоје хемијски и други загађивачи пољопривредног земљишта а 
уколико би се планирала изградња таквих загађивача инвеститор би био у обавези да обезбеди заштиту 
од загађивања пољопривредног земљишта.  

Употреба пестицида је контролисана и употребљава се у прописаним количинама и 
концентрацијама.         

 
 

ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и 
културама 
 
 

 

ред. 
бр. 

катастарска 
општина 

пољопривредно земљиште(ха) 

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)         

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци 

р
и
б

њ
а

ц
и
, 

тр
с
ти

ц
и
 и

 

м
о
ч
в
а

р
е

 

остало 
земљи-

ште 
УКУПНО 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 
10(6+7+ 
8+9) 

1 Белотинац 398.5568 13.3762 33.3042 14.9323 58.0232 518.1927 0.2452 0 0.8791 519.317 

2 Чапљинац 362.4956 8.1253 11.1798 23.8743 1.4476 407.1226 1.7658 0 0 408.8884 

3 Чечина 345.8309 3.5895 11.4198 46.5888 17.5897 425.0187 43.3382 0 0.4457 468.8026 

4 Ћурлина 292.4223 0.1006 16.207 70.8404 12.3526 391.9229 33.9637 0 0 425.8866 

5 Дољевац 209.6562 1.5383 9.3115 6.1874 3.1622 229.8556 2.6427 0 0.0256 232.5239 

6 Клисура 50.6699 0.9012 2.7533 6.349 5.3018 65.9752 29.9359 0 12.0666 107.9777 

7 Кнежица 208.4619 1.2028 12.1274 14.4589 1.2684 237.5194 45.9373 0 0.541 283.9977 

8 Кочане 448.8252 0.5956 19.0612 37.5898 22.7398 528.8116 8.0751 0 0.0283 536.915 

9 Малошиште 717.8762 1.342 29.91 83.9194 34.7281 867.7757 254.6291 0 7.8162 1130.221 

10 Мекиш 824.4028 1.517 19.6571 27.3621 0.9759 873.9149 5.974 0.1523 0.0027 880.0439 

11 Орљане 666.8599 5.2059 27.0948 35.4812 5.3709 740.0127 34.4833 0 6.6265 781.1225 

12 Перутина 180.4949 0.1781 9.4641 12.685 5.068 207.8901 25.9398 0 0 233.8299 

13 Пуковац 1362.7386 10.6564 54.7256 76.1003 8.3307 1512.5516 3.3656 0 1.1003 1517.0175 

14 Русна 480.098 2.7135 13.6668 62.182 9.3519 568.0122 21.0234 0 0.7661 589.8017 

15 Шаиновац 328.2666 3.1559 16.784 18.6434 0.7509 367.6008 9.5801 0 0 377.1809 

16 Шарлинац 472.5014 0 20.2977 14.4802 3.948 511.2273 29.0687 0 0 540.296 

УКУПНО 7350.1572 54.1983 306.9643 551.6745 190.4097 8453.4040 549.9679 0.1523 30.2981 9033.8223 

                        

 Служба катастра непокретности - Дољевац за 2015 годину 
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Табела 2. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима својине 
 

р.бр. 
катастарска 

општина 
облик 

својине 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха 

п
а
ш

њ
а
ц

и
 

тр
с
ти

ц
и
 и

 

м
о
ч
в
а

р
е

 

остало 
земљиште 

укупно 
њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 

1 2 3 4 5 
6(1+2+3+

4+5) 
7 8 9 

10(6+7+ 
8+9) 

1 

Б
Е

Л
О

Т
И

Н
А

Ц
 

приватна 
својина 389.6718 13.3762 16.4160 14.9323 52.5622 486.9585 0.2421     487.2006 

државна 
својина 
РС 8.2401   16.8882   5.4611 30.5894 0.0031   0.8791 31.4716 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина 0.6448         0.6448       0.6448 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

2 

Ч
А

П
Љ

И
Н

А
Ц

 

приватна 
својина 357.6536 8.1253 11.1798 23.8743 1.4262 402.2592 1.7064     403.9656 

државна 
својина 
РС 4.8420       0.0214 4.8634 0.0594     4.9228 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

3 ЧЕЧИНА 

приватна 
својина 343.7129 3.4783 11.1619 46.4983 16.8558 421.7072 32.9534   0.4457 455.1063 

државна 
својина 
РС 1.3857 0.1112 0.2579 0.0905 0.6282 2.4735 10.3848     12.8583 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина 0.7324       0.1057 0.8381       0.8381 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

4 ЋУРЛИНА приватна 
својина 287.0616 0.1006 16.0399 68.8442 11.9065 383.9528 25.1332     409.0860 
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државна 
својина 
РС 5.3607   0.1671 1.9962 0.4461 7.9701 8.8305     16.8006 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

5 ДОЉЕВАЦ 

приватна 
својина 202.8453 1.4555 9.1659 6.1874 2.6324 222.2865 1.5360     223.8225 

државна 
својина 
РС 4.2126 0.0828 0.1456   0.5298 4.9708 0.8338   0.0256 5.8302 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина 2.1332         2.1332       2.1332 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина 0.4651         0.4651 0.2729     0.7380 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

6 КЛИСУРА 

приватна 
својина 50.5676 0.9012 2.7533 6.3490 5.3018 65.8729 8.9164   8.9004 83.6897 

државна 
својина 
РС 0.1023         0.1023 20.7483   3.1662 24.0168 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000 0.2712     0.2712 

7 КНЕЖИЦА 

приватна 
својина 207.7733 1.2028 11.9734 14.4589 1.2684 236.6768 3.8887     240.5655 

државна 
својина 
РС 0.1254   0.1540     0.2794 42.0486   0.5410 42.8690 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 
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други 
облици 
својине 0.5632         0.5632       0.5632 

8 КОЧАНЕ 

приватна 
својина 441.6508 0.5956 19.0612 37.2713 22.5798 521.1587 6.9418     528.1005 

државна 
својина 
РС 7.1745     0.3185 0.1504 7.6433 0.8303   0.0283 8.5019 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина         0.0096 0.0096       0.0096 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000 0.3030     0.3030 

9 

М
А

Л
О

Ш
И

Ш
Т

Е
 

приватна 
својина 711.2724 1.3420 29.5812 83.4127 34.1565 859.7648 192.7688   0.0541 1052.5877 

државна 
својина 
РС 6.6038   0.3288 0.5067 0.5716 8.0109 61.8603   7.7621 77.6333 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

10 МЕКИШ 

приватна 
својина 816.9701 1.5170 19.6571 27.3621 0.9759 866.4822 5.9740 0.1523 0.0027 872.6112 

државна 
својина 
РС 7.4327         7.4327       7.4327 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

11 ОРЉАНЕ 

приватна 
својина 631.1646 5.0448 26.4397 35.4812 5.3709 703.5012 2.8116   6.4174 712.7302 

државна 
својина 
РС 35.6953 0.1611 0.4266     36.2830 31.6717   0.2091 68.1638 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 
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мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине     0.2285     0.2285       0.2285 

12 ПЕРУТИНА 

приватна 
својина 176.9817 0.1781 9.4641 12.6850 5.0680 204.3769 17.2111     221.5880 

државна 
својина 
РС 3.5132         3.5132 8.7287     12.2419 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

13 ПУКОВАЦ 

приватна 
својина 1333.4572 10.5723 52.8785 75.5407 7.6567 1480.1054 3.0114     1483.1168 

државна 
својина 
РС 23.9966 0.0841 1.8471 0.5596 0.0205 26.5079 0.3542   1.1003 27.9624 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине 5.2848       0.6535 5.9383       5.9383 

14 РУСНА 

приватна 
својина 477.6443 2.6952 13.6275 51.9646 9.3174 555.2490 18.1485   0.6253 574.0228 

државна 
својина 
РС 2.0367   0.0393 10.2174 0.0345 12.3279 2.7991   0.1408 15.2678 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина 0.4170 0.0183       0.4353       0.4353 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000 0.0758     0.0758 

15 

Ш
А

И
Н

О
В

А
Ц

 приватна 
својина 325.6008 3.1559 16.1888 18.6434 0.7509 364.3398 2.7896     367.1294 

државна 
својина 
РС 2.5522   0.5952     3.1474 6.7905     9.9379 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 
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друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине 0.1136         0.1136       0.1136 

16 ШАРЛИНАЦ 

приватна 
својина 468.4624   20.2693 14.4802 3.3776 506.5895 0.9364     507.5259 

државна 
својина 
РС 4.0391   0.0284   0.5704 4.6378 28.1323     32.7701 

државна 
својина 
СРЈ           0.0000       0.0000 

друштвена 
својина           0.0000       0.0000 

задружна 
својина           0.0000       0.0000 

мешовита 
својина           0.0000       0.0000 

други 
облици 
својине           0.0000       0.0000 

            
9033.8223 

Служба катастра непокретности - Дољевац  за 2015. годину 
Имовинско правна служба општине Дољевац      

 
 

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 
 

          
пољопривредно земљиште у ха 

УКУПНО 

култура 

класа 

I II III IV V VI VII VIII 

њива 864.9638 1,436.7312 2,452.5559 1,536.6412 583.3859 258.2448 128.4396 89.1948 7,350.1572 

врт 11.4285 32.5230 5.4267 4.8201         54.1983 

воћњаци 100.8149 141.1869 57.7889 6.0691 0.6505 0.2337 0.2203   306.9643 

виногради 0.0281 206.6431 199.3407 62.6158 73.0443 10.0025     551.6745 

ливаде 0.5640 56.1489 79.6981 22.1351 2.3258 8.6723 20.8655   190.4097 

пашњаци 29.7581 84.5753 36.6862 293.2848 67.0770 37.8006 0.5284 0.2575 549.9679 

трстици-мочваре 0.1523               0.1523 

УКУПНО 1,007.7097 1,957.8084 2,831.4965 1,925.5661 726.4835 314.9539 150.0538 89.4523 9,003.5242 

          
Служба катастра непокретности - Дољевац  2015. године 

 
 

ТАБЕЛА 4. Одводњавање 

            

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха 

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха 

1500.0000 1000.0000 100.0000 100.0000 1600.0000 1100.0000 



 
 
 
 
 
Страна 22  Број 26                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        3. април 2015. године 
 

 
 

 

ТАБЕЛА 5. Наводњавање 

            

широкозахватне 
машине у ха тифони у ха 

кап по кап 
(миниорошавање)у 
ха кишна крила у ха остало у ха УКУПНО у ха 

  20.0000 300.0000 70.0000 250.0000 640.0000 

            

ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака 

            

физичке 
мелиорације у ха 

хемијске 
мелиорације у ха 

биолошке 
мелиорације у ха 

мелиорације 
ливада и 
пашњака у ха остало у ха УКУПНО у ха 

70.0000 25.0000 15.0000 10.0000 25.0000 145.0000 

 

ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини 

        

Назив корисника и његова адреса 
Површина земљишта 

коју користи (ха) 

исказано по катастарским 
општинама (ха) 

Катастарска 
општина 

Површина 
(ха) 

Република Србија                     3.1363       

Белотинац 2.4260 

Орљане 0.1643 

Пуковац 0.5460 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде                    70.1654       

Белотинац 25.4943 

Кочане 0.7601 

Мекиш 3.6193 

Орљане 5.0349 

Пуковац 18.2179 

Шарлинац 17.0389 

Општина Дољевац                 306.2247       

Белотинац 1.2503 

Чапљинац 4.9228 

Чечина 11.7526 

Ћурлина 10.7006 

Дољевац 4.1675 

Клисура 21.2731 

Кнежица 42.8690 

Кочане 7.4803 

Малошиште 76.0681 

Мекиш 3.8134 

Орљане 61.3731 

Перутина 12.2419 

Пуковац 9.1263 

Русна 13.5191 

Шаиновац 9.9379 

Шарлинац 15.7287 

Град Ниш                     2.8216       Ћурлина 2.8216 

Општина Ниш                     3.2784       Ћурлина 3.2784 

"Телеком Србије"                      0.0073       Орљане 0.0073 

ИГМ "Ћеле кула" Ниш                     0.2761       Белотинац 0.2761 
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"Компконсулт"                     0.2953       Белотинац 0.2953 

"ПАН"                     0.3918       Белотинац 0.3918 

МП "Рапид" ДОО                     0.2013       Кочане 0.2013 

ДП "Табак"                     0.0456       Пуковац 0.0456 

ЕД "Југоисток"                     0.3604       
Дољевац 0.3579 

Шарлинац 0.0025 

ЈП "Србијашуме"                     0.1509       
Малошиште 0.0509 

Русна 0.1000 

ЈВП "Србијаводе"                     3.6110       

Белотинац 0.8791 

Чечина 1.0566 

Пуковац 0.0266 

Русна 1.6487 

ЈП "Железнице Србије"                     3.3960       

Белотинац 0.4587 

Дољевац 0.6096 

Кочане 0.0602 

Малошиште 1.1478 

Орљане 1.1197 

Комесаријат за избеглице                     0.2569       Дољевац 0.2569 

ДП "Шљункара Дољевац у стечају"                     2.7437       Клисура 2.7437 

Физичка лица                     1.3185       

Чечина  0.0491 

Дољевац 0.4383 

Малошиште 0.3665 

Орљане 0.4646 

 УКУПНО:          398.6812         398.6812 

        

 

ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа 

  

извор средстава  (дин) 

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини по Програму 2013. из табеле 10а 

                                            
86,592.60       

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини по Програму 2014. из табеле 10б 

                                          
306,458.98       

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 
                                      
1,000,000.00       

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини по Програму 2015 

                                          
300,000.00       

Општински буџет за пољопривреду- за заштиту и уређење 
пољопривредног земљишта 

                                      
5,000,000.00       

УКУПНО 
                                      
6,693,051.58       

ТАБЕЛА 9 
Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта 

намене улагања 

површина 
у hа, број 
узорака 

предрачунска 
вредност 
улагања 
(дин) 

конструкција финансирања 

сопствено учешће   други извори   

 (%)  (дин)    (%)   (дин)  

комасација пољопривредног 
земљишта       

                     
-           

                       
-         

добровољно груписање парцела 10 350,000.00  
                 
-         

                     
-         

               
100       

               
350,000       
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одводњавање пољопривредног 
земљишта 100 1,000,000  

            
50.00       

        
500,000.00       

                
50       

               
500,000       

наводњавање пољопривредног 
земљишта       

                     
-         

               
100       

                       
-         

обележавање парцела државног 
земљишта 50 350,000.00  

            
40.00       

        
140,000.00       

                
60       

               
210,000       

уређење атарских путева 500 16,666,667  
            
30.00       

      
5,000,000.00       

                
70       

           
11,666,667       

уређење и опремање 
противградне службе 10000 1,600,000  

            
50.00       

        
800,000.00       

                
50       

               
800,000       

уређење и опремање 
пољочуварске службе       

                     
-           

                       
-         

побољшање квалитета обрадивог 
пољопривредног земљишта       

                     
-           

                       
-         

мелиорација ливада и пашњака       
                     
-           

                       
-         

претварање необрадивог у 
обрадиво земљиште 10 2,000,000.00  

              
7.65       

        
153,051.58       

            
92.35       

             
1,846,948       

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА   21,966,666.67    

   
6,593,051.58         

         
15,373,615       

биолошка рекултивација 
пољопривредног земљишта             

противерозионе мере на 
пољопривредном земљишту -  

10 
              
500,000       

                
20       

        
100,000.00       

                
80       

               
400,000       

подизање ветрозаштитних 
појасева 

      
                     
-         

               
100       

                       
-         

контрола плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта(прве 
до пете класе),унетог минералног 
ђубрива и пестицида у обрадиво 
пољопривредно земљиште 

1000 3000000.00 0 
                     
-         

               
100       

             
3,000,000       

утврђивање постојања опасних и 
штетних материја у 
пољопривредно земљиште 

      
                     
-         

    

 II ЗАШТИТА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  

  
         
3,500,000       

                
40       

      
100,000.00       

                
60       

           
3,400,000       

студијско- истраживачки радови             

остало             

III СТУДИЈСКО-ИСТРАЂИВАЧКИ 
РАДОВИ КОЈИ ТРЕТИРАЈУ 
ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА   0.00   

                     
-           

                       
-         

 укупно(I+II+ III)    
       

25,466,667       
                

26       
   

6,693,051.58       
                

74       
         

18,773,615       
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ТАБЕЛА 10б .  Извештај о  уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2013 ( година закупа) 

          

редни 
број 

назив 
правног/физичког 

лица 

број 
уговора 

Катастарска 
општина 

период 
закупа  
(од-до) 

површина 
(ха) 

цена/ха 
(еуро) 

укупан 
износ 

годишње 
закупнине 
по уговору 

(еуро) 

очекивани 
приход 

општине-
40%(еуро) 

средства 
обезбеђења 

1 
Љубиша 

Ранђеловић 

320-11-
1711/1-
2014-14 

Шарлинац 2013-2016 17.0389 105.04 1,789.72 715.89 

уплата за 
последњу 

годину 
закупа 

УКУПНО 17.0389 105.04 1,789.72 715.89   

 
 курс еура за израду табеле 120.9583 40% у динарима 86,592.60 

ТАБЕЛА 10б.  Извештај о  уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2014 ( година закупа) 

          

редни 
број 

назив 
правног/физичког 

лица 
број уговора 

Катастарска 
општина 

период 
закупа  
(од-до) 

површина 
(ха) 

цена/ха 
(еуро) 

укупан 
износ 

годишње 
закупнине 
по уговору 

(еуро) 

очекивани 
приход 

општине-
40%(еуро) 

средства 
обезбеђења 

1 Стефан Китановић 
320-11-2785/1-

2015-14 Белотинац 
2014-
2017 12.0792 337.41 

       
4,075.65       1,630.26 

Ј 

2 Стефан Китановић 
320-11-2785/2-

2015-14 Белотинац 
2014-
2017 3.2218 250.74          807.85       323.14 

Ј 

3 

Дејан Јовановић 

320-11-2785/3-
2015-14 

Орљане 
2014-
2017 8.9558 59.74          535.03       214.01 

Ј 

4 Дејан Јовановић 
320-11-2785/4-

2015-14 Орљане 
2014-
2017 4.4710 59.74          267.10       106.84 

Ј 

5 Дејан Јовановић 
320-11-2785/5-

2015-14 Орљане 
2014-
2017 2.2215 59.74          132.71       53.08 

Ј 

6 Дејан Јовановић 
320-11-2785/7-

2015-14 Орљане 
2014-
2017 5.5708 59.74          332.81       133.12 

Ј 

7 Дејан Јовановић 
320-11-2785/6-

2015-14 Орљане 
2014-
2017 3.0603 59.74          182.83       73.13 

Ј 

УКУПНО 39.5804 160.03      6,333.98       2,533.59   

 
 курс еура за израду табеле 120.9583 40% у динарима 306,458.98 

 

ТАБЕЛА 15 Преглед груписаних  надметања 
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Боја Напомена 

Белотинац 
вртача-пасипоњ-
међа 

1 1207 395 њива 2 0.2843 0.2843       

Белотинац черкеско 1 1181 721 њива 3 0.4125 0.4125       

Белотинац черкеско 1 1181 722 њива 3 0.9288 0.9288       

Белотинац 
черкеско - 
караула 

1 1181 
532/

2 
њива 3 0.0898 0.0898       



 
 
 
 
 
Страна 26  Број 26                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        3. април 2015. године 
 

 
 

 

Белотинац 
черкеско - 
караула 

1 1181 
532/

6 
њива 3 0.2967 0.2967       

Белотинац 
черкеско - 
караула 

1 1181 
532/

7 
њива 3 0.1066 0.1066       

Белотинац 
черкеско - 
караула 

1 1181 
532/

8 
њива 3 0.4211 0.4211       

Белотинац укупно 1         2.5398 2.5398       

Белотинац ливаде 2 1181 315 ливада 3 4.1275 4.1275       

Белотинац укупно 2         4.1275 4.1275       

Белотинац ливаде - бресица 3 1181 74/1 њива 3 0.1963 0.1963       

Белотинац 
ливаде - код 
горун 

3 1181 326 њива 3 0.1754 0.1753       

Белотинац ливаде 3 1181 
962/

3 
њива 3 0.4082 0.4082       

Белотинац ливаде - ливаде 3 1207 105 ливада 3 0.25170 0.1259     
Сусвојина са 
Филиповић 

Зораном - по 1/2 

Белотинац ливаде-парастур 3 1207 292 ливада 3 0.22800 0.1140     
Сусвојина са 
Филиповић 

Зораном - по 1/2 

Белотинац ливаде-парастур 3 1207 294 њива 3 0.41300 0.2065     
Сусвојина са 
Филиповић 

Зораном - по 1/2 

Белотинац 
ливаде-бењанов 
брест 

3 1207 954 њива 3 0.81100 0.4055     
Сусвојина са 
Филиповић 

Зораном - по 1/2 

Белотинац село 3 1181 2169 њива 1 1.3959 1.3959       

Белотинац укупно 3         3.8795 3.0276       

Белотинац 
моравиште - уз 
пругу 

4 1181 
2172

/9 
њива 2 0.3206 0.3206       

Белотинац 
моравиште - уз 
пругу 

4 1181 2174 ливада 3 0.6131 0.6131       

Белотинац 
моравиште - 
међа Батуш 

4 1181 2250 ливада 3 0.0802 0.0802       

Белотинац селиште 4 392 1772 њива 1 0.6838 0.6838       

Белотинац селиште 4 392 1773 њива 1 0.2354 0.2354       

Белотинац горње поље 4 392 2559 њива 2 0.3706 0.3706       

Белотинац укупно 4         2.3037 2.3037       

Белотинац УКУПНО КО           12.8505 11.9986       

Чапљинац куњинце 5 127 
део 
3199 

њива 1 1.9535 0.7000     

Mеандрирањем 
реке Јужне Мораве 

заузето је  око 
1,2535ха.  

Чапљинац куњинце 5 307 3200 њива 1 2.0248 2.0248       

Чапљинац средорек 5 127 1924 њива 5 0.4099 0.4099       

Чапљинац средорек 5 127 1939 њива 5 0.0884 0.0884       

Чапљинац селиште 5 127 2225 њива 4 0.1835 0.1835       

Чапљинац укупно 5         4.6601 3.4066       

Чапљинац КО УКУПНО           4.6601 3.4066       

Чечина старо лојзе 6 54 1266 пашњак 5 1.0160 1.0160       

Чечина челопек-прогон 6 54 1542 њива 7 0.2651 0.2651       

Чечина доњи пруд 6 54 1672 пашњак 4 0.3710 0.3710       

Чечина затон-камењак 6 54 3711 њива 6 0.3379 0.3379       

Чечина овчарски камен 6 966 
660/
15 

пашњак 5 0.2950 0.2950       

Чечина укупно 6         2.2850 2.2850       
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Чечина КО УКУПНО           2.2850 2.2850       

Ћурлина тарина ливада 7 35 597 ливада 4 0.2539 0.2539       

Ћурлина падина 7 440 778 њива 5 0.5601 0.5601       

Ћурлина река 7 35 1129 пашњак 1 0.2916 0.2916       

Ћурлина падина 7 440 
1097

/1 
њива 4 1.1402 1.1402       

Ћурлина падина 7 440 
1097

/3 
пашњак 1 1.2143 1.2143       

Ћурлина укупно 7         3.4601 3.4601       

Ћурлина језеро 8 35 
део 
1193

/1 
пашњак 1 15.9955 10.0000     

део од  5.9955ха је 
шума 

Ћурлина укупно 8         15.9955 10.0000       

Чечина КО УКУПНО           19.4556 13.4601       

Дољевац бисерка 9 23 1163 њива 3 0.2916 0.2916       

Дољевац пруд 9 23 1895 њива 2 1.1402 1.1402       

Дољевац бисерка 9 23 
1080

/2 
пашњак 3 1.2143 1.2143       

Дољевац укупно 9         2.6461 2.6461       

Дољевац КО УКУПНО           2.6461 2.6461       

Клисура    главица 10 24 380 пашњак 4 8.4503 8.4503       

Клисура    село 10 24 
250/

1 
пашњак 2 2.5965 2.5965       

Клисура    средорек 10 24 
721/
10 

њива 3 0.1023 0.1023       

Клисура    укупно 10         11.1491 11.1491       

Клисура  КО УКУПНО           11.1491 11.1491       

Кнежица рид 11 93 
део 
498/

1 
пашњак 2 15.4906 10.0000     

Сеоским гробљем, 
фудбалским 

игралиштем и 
обраслом шумом 

заузето је око 
5.4906ха. 

Кнежица 
над друм - 
пландиште 

11 93 1354 пашњак 2 0.1011 0.1011       

Кнежица рид-старо село 11 93 551 пашњак 3 0.0649 0.0649       

Кнежица укупно 11         15.6566 10.1660       

Кнежица  КО УКУПНО           15.6566 10.1660       

Кочане спруд-старо село 12 222 603 њива 2 0.1175 0.0588     
Сусвојина са 

Ђорђевић 
Радосавом - по 1/2 

Кочане тршевине 12 159 2100 њива 4 0.1718 0.1718       

Кочане 
тршевине-вуч 
ћуприја 

12 159 
1960

/3 
њива 3 0.1262 0.1262       

Кочане тршевине 12 1407 
2036

/2 
ливада 2 0.2879 0.1504     

РС = 1500/2872 
Сусвојина са 

Ливадић 
Миодрагом - 

1372/2872 

Кочане 
село кочине 
љиве 

12 159 
2854

/1 
њива 2 0.2695 0.2695       

Кочане 
село кочине 
љиве 

12 159 
2854

/3 
њива 2 0.1621 0.1621       

Кочане 
село кочине 
љиве 

12 159 
2854

/4 
њива 2 0.0601 0.0601       

Кочане 
г дупњане-на 
чуку 

12 159 
3944

/3 
њива 3 0.0858 0.0858       

Кочане укупно 12         1.2809 1.0847       

Кочане КО УКУПНО           1.2809 1.0847       

Малошиште 
аврамова башча-
вучак 

13 1427 1475 њива 3 0.1556 0.0778     
Сусвојина са 
Ранђеловић 

Загорком - по 1/2 

Малошиште село-село 13 476 2695 ливада 6 0.1177 0.1177       
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Малошиште село 13 567 2928 виноград 3 0.4218 0.4218       

Малошиште бачкало-бачкало 13 476 4384 њива 2 0.041 0.0410       

Малошиште пиштало-орашје 13 476 5701 виноград 3 0.0682 0.0682       

Малошиште мастине-горче 13 476 
444/

5 
њива 2 0.2456 0.2456       

Малошиште укупно 13         1.0499 0.9721       

Малошиште  КО УКУПНО           1.0499 0.9721       

Орљане Под комњигу 14 117 4760 њива 3 0.0994 0.0994       

Орљане Над пруд 14 117 
4891

/2 
њива 3 0.3750 0.3750       

Орљане Бисерка 14 1300 
6414
/16 

њива 1 0.1801 0.1801       

Орљане Бисерка 14 1300 
6414
/17 

њива 1 0.0200 0.0200       

Орљане Бисерка 14 1300 
6414
/18 

њива 1 0.0645 0.0645       

Орљане Бисерка 14 1300 
6414
/19 

њива 1 0.0937 0.0937       

Орљане Бисерка 14 1300 
6414
/20 

њива 1 0.0580 0.0580       

Орљане Бисерка 14 1300 
6568
/10 

њива 8 0.0625 0.0625       

Орљане Бисерка 14 1300 
6568
/11 

њива 8 0.0550 0.0550       

Орљане укупно 14         1.0082 1.0082       

Орљане Бисерка 15 635 
238/

4 
њива 2 3.9346 3.9346       

Орљане укупно 15         3.9346 3.9346       

Орљане КО УКУПНО           4.9428 4.9428       

Пуковац Лојзе 16 3428 3547 виноград 3 0.13910 0.1391       

Пуковац Село-код мост 16 860 9152 њива 4 0.22650 0.2265       

Пуковац укупно 16         0.3656 0.3656       

Пуковац  КО УКУПНО           0.3656 0.3656       

Шајиновац Долина-до пруге 17 56 1078 њива 2 0.0355 0.0355       

Шајиновац Рид-деоница 17 648 
2054

/9 
њива 4 0.0904 0.0904       

Шајиновац Рид-деоница 17 56 
2063

/1 
њива 4 0.7295 0.7295       

Шајиновац Селиште-пруд 17 56 
568/

4 
њива 4 0.2601 0.2601       

Шајиновац укупно 17         1.1155 1.1155       

Шајиновац КО УКУПНО           1.1155 1.1155       

Шарлинце Код капије 18 70 157 њива 4 0.3324 0.3324       

Шарлинце 
Виногради-
падина 

18 172 544 њива 4 0.6202 0.4652     
РС = 3/4 -Сусвојина 

са Стефановић 
Славицом - 1/4 

Шарлинце 
Воњчинска међа-
торик 

18 70 619 њива 4 0.3001 0.3001       

Шарлинце 
Поток-мали 
поток 

18 70 704 њива 4 0.2964 0.2964       

Шарлинце Поток-ковињача 18 115 806 њива 4 0.4154 0.4154       

Шарлинце Воњчинска међа 18 70 873 њива 4 0.4921 0.4921       

Шарлинце 
Бачевица-
стевчина 

18 70 1213 њива 2 0.263 0.2630       

Шарлинце Бара-у бару 18 70 1483 њива 2 0.3791 0.3791       

Шарлинце Село-село 18 115 1812 пашњак 2 0.0457 0.0457       

Шарлинце Пруд 18 115 1851 пашњак 6 5.8728 1.0000     
Меандрирањем 
реке Топлице и 

депонијом заузето 
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око 4,8728ха 

Шарлинце Пруд 18 115 1856 пашњак 6 0.9621 0.4000     

Меандрирањем 
реке Топлице и 

депонијом заузето 
око 0,5621ха 

Шарлинце Бачевица-г поње 18 70 
1245

/5 
њива 2 0.1056 0.1056       

Шарлинце 
Воњчинска међа-
на би 

18 70 
518/

1 
њива 4 0.596 0.5960       

Шарлинце Воњчинска међа 18 70 
634/

1 
њива 4 0.2507 0.2507       

Шарлинце Големо дрво 18 70 
825/

2 
њива 4 0.0473 0.0473       

Шарлинце 
Воњчин међа-
големо д 

18 70 
826/

1 
њива 4 0.0958 0.0958       

Шарлинце укупно 18         11.0747 5.4848       

Шарлинце КО УКУПНО           11.0747 5.4848       

  УКУПНО ЈЛС           88.5324 69.0769       

 

ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА 

            из плана коришћења за 2015.годину 
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Белотинац 31.4716     15.301 
2014-
2017 11.9986 2.3037 4.1275 2.9996 4 

Чапљинац 4.9228         3.4066 3.4066 3.4066 3.4066 1 

Чечина 12.8583         2.2850 2.2850 2.2850 2.2850 1 

Ћурлина 16.8006         13.4601 3.4601 10.0000 6.7301 2 

Дољевац 5.8302         2.6461 2.6461 2.6461 2.6461 1 

Клисура 24.0168         11.1491 11.1491 11.1491 11.1491 1 

Кнежица 42.8690         10.1660 10.1660 10.1660 10.1660 1 

Кочане 8.5019         1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 1 

Малошиште 77.6333         0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 1 

Мекиш 7.4327         0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

Орљане 68.1638     24.2794 
2014-
2017 4.9428 1.0082 3.9346 2.4714 2 

Перутина 12.2419         0.0000 0.0000 0.0000   0 

Пуковац 27.9624         0.3656 0.3656 0.3656 0.3656 1 

Русна 15.2678         0.0000 0.0000 0.0000   0 

Шаиновац 9.9379         1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 1 

Шарлинац 32.7701 17.0389 
 2013- 
2016     5.4848 5.4848 5.4848 5.4848 1 

У к у п н о: 398.6812 17.0389 0.0000 39.5804 0.0000 69.0769     3.8376 18 

           

  
0.0000 

 
0.0000 

 
0.0000 дато на бесплатно коришћење 

           

  
0.0000 

 
0.0000 

 
0.0000 

дато у закуп по основу власништва 
инфраструктуре 

       

  
0.0000 

 
0.0000 

 
0.0000 дато у закуп по основу узгајања животиња 
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ТАБЕЛА 16а        Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није 
обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде 

Катастарска 
општина 

Површи
на 

кат.парц
ела /ха/ 

Разлог 
изузимања 

Коментар 

БЕЛОТИНАЦ 
4.1720 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ЧАПЉИНАЦ 
1.5162 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ЧЕЧИНА 
5.3983 

Утрине и пашњаци 
ваћени селима на 
коришћење 

По Закону о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

ЧЕЧИНА 
5.1750 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ЋУРЛИНА 
3.3405 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ДОЉЕВАЦ 
3.1841 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

КЛИСУРА  
12.8677 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

КНЕЖИЦА 
31.4472 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

КНЕЖИЦА 
1.2558 

Утрине и пашњаци 
ваћени селима на 
коришћење 

По Закону о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

КОЧАНЕ 
7.4172 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

МАЛОШИШТЕ 
3.9192 

Утрине и пашњаци 
ваћени селима на 
коришћење 

По Закону о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

МАЛОШИШТЕ 
72.7420 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

МЕКИШ 

0.5255 

Земљиште је 
враћено по основу 
Закона о враћању 
замљишта ранијим 
власницима 

Правоснажна решења о враћању земљишта 
нису спроведена у катастру непокретности 

МЕКИШ 
6.9072 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ОРЉАНЕ 

16.7768 

Земљиште је 
враћено по основу 
Закона о враћању 
замљишта ранијим 
власницима 

Правоснажна решења о враћању земљишта 
нису спроведена у катастру непокретности 

ОРЉАНЕ 
16.4369 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ОРЉАНЕ 5.7279 Утрине и пашњаци По Закону о враћању утрина и пашњака 
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ваћени селима на 
коришћење 

селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

ПЕРУТИНА 
1.2838 

Утрине и пашњаци 
ваћени селима на 
коришћење 

По Закону о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

ПЕРУТИНА 
10.9581 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ПУКОВАЦ 
10.9579 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ПУКОВАЦ 

16.6389 

Земљиште је 
враћено по основу 
Закона о враћању 
замљишта ранијим 
власницима 

Правоснажна решења о враћању земљишта 
нису спроведена у катастру непокретности 

РУСНА 
15.2678 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ШАИНОВАЦ 
6.7216 

Утрине и пашњаци 
ваћени селима на 
коришћење 

По Закону о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

ШАИНОВАЦ 
2.1008 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

ШАРЛИНАЦ 
1.1019 

Утрине и пашњаци 
ваћени селима на 
коришћење 

По Закону о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење ("Сл.гласник РС" 16/92) 

ШАРЛИНАЦ 
9.1446 

Правно и фактичко 
стање се разликују 

На терену није пољопривредно земљиште а 
промена није спроведена у јавној евиденцији, 
Комисијски консатовано 

 

272.9850 
 

  

 

272.9850 
 

  

Катастарске парцеле на које се односи изузимање, са основом изузимања, налазе се у 
документацији комисије 

 

ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања 
  

    

Величина   (ха) 
Број јавних 
надметања 

 % броја у односу на 
величину јавних 

надметања  
разлика 

до 5  15 83.33 -      14.02       

од 5 до 20 3 16.67        14.02       

од 20 до 100   - 0 

преко 100   - 0 

УКУПНО 18 100.00 0 

 

Аграрна структура општине Дољевац 
 

Величина  Регистрованог 
пољопривредног газдинства 

(РПГ)(ха) 
број РПГ  

 % броја РПГ по величинама 
газдинстава  у односу на 

укупан број РПГ у ЈЛС  

до 5  1654                                        97.35       

од 5 до 20 45                                           2.65       

од 20 до 100                                                 -         

преко 100                                                 -         

УКУПНО: 1699                                      100.00       
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