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Т Р Г О В И Ш Т Е
636. 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопри-

вредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 

69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилни-

ка о условима и поступку давања у закуп и на ко-

ришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и 

члана 41 Одлуке о одређивању надлежног органа 

за спровођење поступка давања у закуп пољо-

привредног земљишта у државној својини («Слу-

жбени гласник града ВРАЊА» број службени гла-

сник Пчи), Председник општине ТРГОВИШТЕ је 

дана 13.11.2018.године, донео 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

У ОПШТИНИ ТРГОВИШТЕ 

и расписује 

 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА 

ЗА ДАВАЊЕ У 

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ 

ТРГОВИШТЕ 

 

I 

- Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних 

понуда у другом кругу за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини ТРГОВИШТЕ у следећим 

катастарским општинама: 

 
 

 

КО Бр. јавног 

надметања 

Површина (ха) Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин) 

Период 

закупа 

Степен 

заштите 

Барбаце 1 4,6094 680,34 627,19 10  

Барбаце 2 8,4481 768,30 1.298,13 10  

Владовце 3 5,1795 672,26 696,39 10  

Владовце 4 1,5233 660,32 201,17 10  

Мала Река 5 0,2491 990,12 49,32 10  

Мала Река 6 1,3540 801,76 217,11 10  

Мала Река 7 29,4549 661,03 3.894,14 10  

Мездраја 8 6,5167 667,03 869,36 10  

Ново Село 9 6,4382 901,82 1.161,21 10  

Ново Село 10 1,7991 660,32 237,59 10  

ГОДИНА XXV 

БРОЈ 33 
В Р А Њ Е 

Среда,28.новембар.2018.године. 

 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 

ара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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Шумата 

Трница 

11 44,0067 810,92 7.137,19 10  

Бабина 

Пољана 

12 2,0096 981,91 394,65 1  

Бабина 

Пољана 

13 2,1390 2.566,33 1.097,88 1  

Бабина 

Пољана 

14 4,4111 1.120,87 988,85 1  

Бабина 

Пољана 

15 11,5424 1.113,46 2.570,41 1  

Бабина 

Пољана 

16 11,0466 994,65 2.197,50 1  

Бабина Пољана 17 3,8113 885,33 674,85           1  

Бабина Пољана 18 6,1684 873,66 1.077,81 1  

Бабина Пољана 19 5,0605 1.418,57 1.435,73 1  

Бабина Пољана 20 3,7470 1.751,11 1.312,28 1  

Бабина Пољана 21 1,2683 864,69 219,34 1  

Бабина Пољана 22 1,2229 1.119,67 273,85 1  

Бабина Пољана 23 3,6880 1.582,08 1.166,94 1  

Голочевац 24 0,7964 1.489,84 237,30 10  

Голочевац 25 1,0483 2.366,65 496,19 10  

Голочевац 26 3,4131 1.856,17 1.267,06 10  

Голочевац 27 1,1100 1.880,75 417,52 10  

Голочевац 28 0,8513 1.845,44 314,20 10  

Голочевац 29 7,3481 1.623,13 2.385,39 10  

Голочевац 30 1,6191 2.765,91 895,65 10  

Голочевац 31 0,4160 2.638,77 219,54 10  

Голочевац 32 0,6082 2.428,43 295,39 10  

Голочевац 33 0,4512 1.330,61 120,07 10  

Голочевац 34 0,0735 2.265,44 33,30 10  

Голочевац 35 0,9590 2.605,83 499,79 10  

Голочевац 36 1,7370 1.598,24 555,23 10  

Голочевац 37 1,5628 1.064,38 332,68 10  
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Голочевац 38 3,6437 1.151,72 839,30 10  

Голочевац 39 0,5283 2.235,36 236,18 10  

Голочевац 40 1,2236 1.234,20 302,03 10  

Голочевац 41 1,2195 2.529,22 616,87 10  

Горновац 42 6,4145 876,25 1.124,14 10  

Горновац 43 5,5926 711,32 795,62 10  

Горновац 44 14,1654 1.070,53 3.032,90 10  

Горновац 45 3,0650 829,06 508,21 10  

Горновац 46 7,9379 1.047,17 1.662,46 10  

Горња 

Трница 

47 0,6422 974,67 125,18 10  

Горња 

Трница 

48 1,4687 1.753,85 515,17 10  

Горња 

Трница 

49 0,6628 1.131,56 150,00 10  

Горња 

Трница 

50 0,1770 2.435,88 86,23 10  

Горња 

Трница 

51 1,0241 1.944,95 398,36 10  

Горња 

Трница 

52 0,4289 1.628,37 139,68 10  

Горња 

Трница 

53 1,2984 748,21 194,29 10  

Горња 

Трница 

54 4,1518 673,20 558,99 10  

Горња 

Трница 

55 2,3029 1.333,79 614,31 10  

Горњи 

Стајевац 

56 12,1187 617,31 1.496,18 10  

Горњи 

Стајевац 

57 3,1650 947,07 599,49 10  

Горњи 

Стајевац 

58 10,7638 617,11 1.328,49 10  

Горњи 

Стајевац 

59 7,6937 647,31 996,04 10  

Горњи 

Стајевац 

60 17,0993 796,75 2.724,77 10  

Горњи 

Стајевац 

61 3,0821 1.111,53 685,16 10  

Горњи 

Стајевац 

62 6,3533 1.230,21 1.563,17 10  

Горњи 

Стајевац 

63 2,9836 1.731,47 1.033,20 10  

Горњи 

Стајевац 

64 0,5233 2.085,90 218,31 10  
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Дејанце 65 0,9705 1.123,48 218,06 10  

Дејанце 66 2,3933 1.055,79 505,36 10  

Дејанце 67 6,0287 676,21 815,33 10  

Дејанце 68 3,8135 693,85 529,19 10  

Доња Трница 69 4,0008 849,50 679,73 10  

Доња Трница 70 2,2719 975,91 443,43 1  

Доњи 

Стајевац 

71 2,2860 772,88 353,36 1  

Доњи 

Стајевац 

72 2,9300 1.646,75 965,00 1  

Доњи 

Стајевац 

73 0,2570 2.376,89 122,17 1  

Доњи 

Стајевац 

74 1,6984 948,06 322,04 1  

Доњи 

Стајевац 

75 0,0288 2.435,76 14,03 1  

Доњи 

Стајевац 

76 1,4531 1.423,01 413,55 1  

Доњи 

Стајевац 

77 1,4522 1.266,35 367,80 1  

Доњи 

Стајевац 

78 3,2674 633,50 413,98 1  

Доњи 

Стајевац 

79 4,8412 1.020,29 987,89 1  

Доњи 

Стајевац 

80 6,6184 888,04 1.175,48 1  

Думбија 81 1,4822 2.102,92 623,39 1  

Думбија 82 2,7119 520,81 282,48 1  

Думбија 83 2,0365 710,65 289,45 1  

Думбија 84 3,4323 801,76 550,38 1  

Думбија 85 1,0847 1.230,17 266,87 1  

Думбија 86 4,7273 879,20 831,25 1  

Ђерекарце 87 3,5691 857,76 612,28 10  

Зладовце 88 3,4335 660,32 453,44 10  

Зладовце 89 1,9139 1.713,50 655,89 10  

Зладовце 90 6,9354 717,84 995,70 10  

Зладовце 91 4,5683 757,65 692,23 10  



Среда,28.новембар.2018.године.     "СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА ВРАЊА"      Број -33 - Страна -2339 

 

 

Зладовце 92 5,0350 1.253,65 1.262,43 10  

Зладовце 93 0,5879 2.574,77 302,74 10  

Зладовце 94 1,5122 2.327,84 704,03 10  

Зладовце 95 2,1253 1.472,38 625,85 10  

Зладовце 96 1,7922 1.042,26 373,58 10  

Зладовце 97 1,2897 1.401,67 361,54 10  

Зладовце 98 1,7457 1.761,21 614,91 10  

Зладовце 99 1,1038 2.491,27 549,97 10  

Зладовце 100 0,0066 1.201,52 1,58 10  

Калово 101 0,1809 801,77 29,00 10  

Калово 102 0,9210 1.210,96 223,05 10  

Калово 103 0,8714 1.123,81 195,85 10  

Калово 104 0,1264 728,64 18,42 10  

Калово 105 0,6618 518,62 68,64 10  

Калово 106 0,8777 964,76 169,35 10  

Калово 107 0,3390 2.654,40 179,96 10  

Калово 108 0,0776 1.584,41 24,59 10  

Калово 109 0,3367 2.195,54 147,84 10  

Калово 110 0,2948 1.927,61 113,65 10  

Калово 111 0,8155 2.150,73 350,78 10  

Козји Дол 112 13,4224 801,76 2.152,30 10  

Козји Дол 113 1,7764 1.159,60 411,98 10  

Козји Дол 114 1,8737 959,74 359,65 10  

Козји Дол 115 0,2208 1.247,28 55,08 10  

Козји Дол 116 3,0674 801,76 491,86 10  

Козји Дол 117 5,0612 1.232,14 1.247,22 10  

Козји Дол 118 8,4949 742,65 1.261,74 10  
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Козји Дол 119 5,2039 660,32 687,24 10  

Козји Дол 120 7,5354 801,76 1.208,31 10  

Козји Дол 121 51,4775 704,10 7.249,02 10  

Козји Дол 122 3,8115 1.272,39 969,94 10  

Козји Дол 123 1,0507 1.439,57 302,51 10  

Козји Дол 124 0,2266 3.521,23 159,58 10  

Козји Дол 125 2,0755 525,20 218,01 10  

Козји Дол 126 5,1365 3.913,78 4.020,63 10  

Козји Дол 127 2,2969 1.614,60 741,71 10  

Козји Дол 128 0,2929 1.464,87 85,81 10  

Козји Дол 129 0,0324 486,73 3,15 10  

Лесница 130 3,1281 851,72 532,85 10  

Лесница 131 1,9859 937,03 372,16 10  

Лесница 132 1,3871 767,40 212,89 10  

Лесница 133 15,5901 903,74 2.817,86 10  

Лесница 134 5,8244 634,30 738,88 10  

Марганце 135 0,2248 660,32 29,68 10  

Марганце 136 1,4806 1.089,38 322,58 10  

Марганце 137 2,3049 1.028,03 473,90 10  

Марганце 138 2,7421 902,94 495,19 10  

Марганце 139 1,6891 801,76 270,85 10  

Нови Глог 140 4,0757 828,44 675,29 10  

Нови Глог 141 4,8744 1.395,37 1.360,32 10  

Нови Глог 142 32,7903 985,95 6.465,95 10  

Нови Глог 143 2,6218 1.150,51 603,28 10  

Нови Глог 144 18,0506 1.015,44 3.665,85 10  

Пролесје 145 0,6027 2.124,77 256,12 10  
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Пролесје 146 0,1336 1.382,04 36,92 10  

Радовница 147 1,4701 2.377,37 698,99 10  

Радовница 148 0,7326 1.368,29 200,48 10  

Радовница 149 0,2013 2.765,42 111,33 10  

Радовница 150 0,2032 1.779,58 72,32 10  

Радовница 151 0,7680 2.430,36 373,30 10  

Радовница 152 3,1664 950,25 601,77 10  

Радовница 153 0,2981 617,38 36,80 10  

Радовница 154 1,3174 831,86 219,17 10  

Радовница 155 1,1981 638,64 153,03 10  

Радовница 156 0,5720 1.464,39 167,52 10  

Радовница 157 0,2711 1.556,47 84,39 10  

Радовница 158 0,2310 2.069,09 95,59 10  

Радовница 159 0,0579 1.485,49 17,20 10  

Радовница 160 0,0220 1.908,64 8,39 10  

Радовница 161 1,0558 1.227,87 259,27 10  

Радовница 162 0,5143 2.107,74 216,80 10  

Радовница 163 7,2629 749,75 1.089,07 10  

Радовница 164 4,8282 492,90 475,96 10  

Радовница 165 2,2469 660,32 296,73 10  

Сурлица 166 4,3553 1.106,88 964,16 1  

Сурлица 167 1,8290 856,72 313,39 1  

Сурлица 168 1,2169 1.055,30 256,84 1  

Сурлица 169 8,1308 855,99 1.391,98 1  

Сурлица 170 4,5745 810,22 741,27 1  

Сурлица 171 5,5065 796,40 877,08 1  

Сурлица 172 6,5346 1.059,85 1.385,14 1  
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Сурлица 173 5,2922 1.095,09 1.159,08 1  

Сурлица 174 2,3899 1.131,57 540,87 1  

Сурлица 175 14,5312 600,98 1.746,60 1  

Сурлица 176 4,0511 846,67 685,99 1  

Сурлица 177 5,8445 1.034,50 1.209,23 1  

Сурлица 178 5,0378 1.131,57 1.140,12 1  

Сурлица 179 5,5111 1.000,76 1.103,06 1  

Сурлица 180 5,2881 696,61 736,75 1  

Сурлица 181 3,9655 795,62 631,01 1  

Сурлица 182 2,0520 1.075,57 441,41 1  

Сурлица 183 2,6261 995,40 522,80 1  

Сурлица 184 2,4555 1.570,23 771,14 1  

Сурлица 185 1,4227 2.264,38 644,31 1  

Сурлица 186 2,8821 780,95 450,15 1  

Сурлица 187 2,6384 1.947,38 1.027,59 1  

Сурлица 188 1,3100 2.283,91 598,38 1  

Сурлица 189 5,3329 2.943,83 3.139,83 1  

Сурлица 190 3,5864 1.342,52 962,96 1  

Сурлица 191 8,0254 618,44 992,64 1  

Сурлица 192 1,2920 781,22 201,87 1  

Сурлица 193 1,8192 773,39 281,39 1  

Сурлица 194 3,0728 851,83 523,50 1  

Сурлица 195 6,8904 986,71 1.359,77 1  

Трговиште 196 3,6628 801,76 587,34 1  

Трговиште 197 3,7889 833,28 631,44 1  

Трговиште 198 1,4936 851,36 254,32 1  

Трговиште 199 0,2437 486,87 23,73 1  
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Трговиште 200 0,0278 1.201,80 6,68 1  

Трговиште 201 4,2212 486,88 411,04 1  

Трговиште 202 0,7099 3.395,14 482,04 1  

Трговиште 203 2,1201 3.636,58 1.541,98 1  

Трговиште 204 0,8723 3.537,04 617,07 1  

Трговиште 205 2,0525 3.021,08 1.240,15 1  

Трговиште 206 1,1521 3.360,59 774,35 1  

Трговиште 207 1,4235 4.596,19 1.308,53 1  

Трговиште 208 4,1879 3.380,47 2.831,42 1  

Трговиште 209 1,6308 3.519,59 1.147,95 1  

Трговиште 210 0,2191 4.926,15 215,86 1  

Трговиште 211 0,5067 2.527,75 256,16 1  

Трговиште 212 0,6088 4.960,53 603,99 1  

Трговиште 213 0,3202 4.593,57 294,17 1  

Трговиште 214 0,1332 5.519,74 147,05 1  

Трговиште 215 0,1081 5.972,53 129,13 1  

Трговиште 216 0,8814 4.534,06 799,26 1  

Трговиште 217 1,3488 4.835,26 1.304,36 1  

Трговиште 218 0,1232 6.657,39 164,04 1  

Трговиште 219 0,2176 6.050,92 263,34 1  

Трговиште 220 0,2560 5.332,85 273,04 1  

Трговиште 221 0,1198 3.821,70 91,57 1  

Трговиште 222 0,2239 4.241,22 189,92 1  

Трговиште 223 0,0636 5.091,35 64,76 1  

Трговиште 224 0,8978 2.807,85 504,18 1  

Трговиште 225 0,0510 4.007,45 40,88 1  

Трговиште 226 0,3498 4.216,84 295,01 1  
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Трговиште 227 0,6228 4.217,53 525,34 1  

Трговиште 228 0,2176 2.603,68 113,31 1  

Трговиште 229 0,8301 3.971,61 659,37 1  

Трговиште 230 0,6967 5.733,73 798,94 1  

Трговиште 231 4,3233 486,88 420,99 1  

Црвени Град 232 39,9474 566,80 4.528,44 1  

Црвени Град 233 2,9495 1.260,33 743,47 1  

Црвени Град 234 10,3392 1.127,64 2.331,78 1  

Црвени Град 235 16,1402 1.065,63 3.439,90 1  

Црвени Град 236 7,6028 1.038,27 1.578,76 1  

Црна Река 237 96,4460 1.149,71 22.176,98 10  

Црна Река 238 65,3942 866,07 11.327,17 10  

Црна Река 239 5,7895 1.438,14 1.665,22 10  

Црна Река 240 10,1718 1.510,69 3.073,29 10  

Црна Река 241 114,5627 924,90 21.191,78 10  

Црна Река 242 20,9653 1.131,57 4.744,74 10  

Црна Река 243 38,9619 807,11 6.289,34 10  

Црна Река 244 0,3240 990,12 64,16 10  

Црна Река 245 0,0194 990,21 3,84 10  

Црновце 246 9,2833 660,32 1.225,99 10  

Црновце 247 5,4857 897,06 984,19 10  

Црновце 248 15,9166 801,76 2.552,25 10  

Црновце 249 19,9761 753,50 3.010,40 10  

Црновце 250 2,1223 1.740,55 738,79 10  

Црновце 251 1,5037 801,76 241,12 10  

Шајинце 252 3,6344 753,15 547,45 10  

Шајинце 253 4,7375 847,34 802,85 10  
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Шајинце 254 8,8623 670,43 1.188,30 10  

Шајинце 255 1,9410 659,88 256,16 10  

Шајинце 256 1,3554 694,93 188,38 10  

Шајинце 257 6,4822 602,12 780,60 10  

Шајинце 258 3,4960 866,28 605,70 10  

Шајинце 259 0,8955 705,58 126,37 10  

Шајинце 260 15,0994 486,88 1.470,32 10  

Шајинце 261 8,6543 801,76 1.387,73 10  

Шапранце 262 3,7719 587,84 443,45 10  

Шапранце 263 4,4147 801,76 707,90 10  

Широка 

Планина 

264 5,0574 797,98 807,14 1  

Широка 

Планина 

265 7,2474 1.175,84 1.704,35 1  

Широка 

Планина 

266 4,0732 676,26 550,91 1  

Широка 

Планина 

267 3,1431 744,69 468,12 1  

Широка 

Планина 

268 4,3874 557,02 488,77 1  

Широка 

Планина 

269 6,1475 767,24 943,31 1  

Широка 

Планина 

270 3,9377 945,62 744,71 1  

Широка 

Планина 

271 2,9606 743,65 440,33 1  

Широка 

Планина 

272 15,7812 801,93 2.531,08 1  

Широка 

Планина 

273 5,9137 1.053,81 1.246,39 1  

Широка 

Планина 

274 3,5456 1.302,01 923,28 1  

Широка 

Планина 

275 1,5276 908,54 277,58 1  

Широка 

Планина 

276 1,9826 1.435,19 569,08 1  

Широка 

Планина 

277 3,4874 1.337,17 932,65 1  

Широка 

Планина 

278 3,6082 1.366,95 986,45 1  

Широка 

Планина 

279 5,3604 873,09 936,03 1  

Широка 

Планина 

280 3,1576 1.822,37 1.150,87 1  
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Широка 

Планина 

281 3,1347 1.272,91 798,04 1  

Широка 

Планина 

282 5,0705 2.250,13 2.281,86 1  

Укупно  1.454,2473     

 

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

парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на 

коришћење, може се извршити у згради општине ТРГОВИШТЕ, у канцеларији бр 13 сваког радног дана 

од 10 до 12 часова. 

Контакт особа Донка Смиљковић, тел. 017/452-107 лок 118. 

 

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

 

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

 

КО Дана Од (часова) 

Бабина Пољана        06.12.2018 10-14 

Барбаце        06.12.2018 10-14 

  Црна Река        06.12.2018 10-14 

Црновце        06.12.2018 10-14 

  Црвени Град 06.12.2018 10-14 

      Дејанце 06.12.2018 10-14 

Ђерекарце 06.12.2018 10-14 

 Доња Трница 06.12.2018 10-14 

  Доњи Стајевац 06.12.2018 10-14 

         Думбија 06.12.2018 10-14 

Голочевац 06.12.2018 10-14 

Горња Трница 06.12.2018 10-14 

Горњи Стајевац 06.12.2018 10-14 

Горновац 06.12.2018 10-14 

Калово 06.12.2018 10-14 

Козји Дол 06.12.2018 10-14 

Лесница 06.12.2018 10-14 

Мала Река 06.12.2018 10-14 

Марганце 06.12.2018 10-14 

Мездраја 06.12.2018 10-14 

Нови Глог 06.12.2018 10-14 

Ново Село 06.12.2018 10-14 

          Пролесје 06.12.2018 10-14 

Радовница 06.12.2018 10-14 

Шајинце 06.12.2018 10-14 

Шапранце 06.12.2018 10-14 

   Широка Планина 06.12.2018 10-14 

            Шумата Трница 06.12.2018 10-14 

Сурлица 06.12.2018 10-14 

  Трговиште 06.12.2018 10-14 

Владовце 06.12.2018 10-14 

Зладовце 06.12.2018 10-14 
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5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 

надметање за закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини 

дође до промена површине из огласа по било ком 

законском основу, даљи поступак давања 

пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење 

ће се спровести само за тако утврђену површину 

земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и 

коришћења пољопривривредног земљишта у 

државној својини сноси лице које добије то 

земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на 

коришћење искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано у јавна надметања означена * и 

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато 

најмање последње три агроекономске године и није 

било предмет коришћења. 

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у 

подзакуп. 

 

II 

– Услови за пријављивање на јавно 

надметање- 

1.Право учешћа у јавном надметању за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној сво-

јини има: 

- правно и физичко лице које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године. 

 

2.Право учешћа у јавном надметању за давање на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини за бројеве јавних надметања означених * и 

** у табели тачке 1. овог огласа има: 

- физичко и правно лице које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава и налази 

се у активном статусу-за пољопривредну 

производњу; 

- физичко и правно лице које је уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава и налази 

се у активном статусу, уз обавезу да у року 

наведеном у уговору о коришћењу 

      прибаве одобрење за инвестиционе радове које 

даје Министарство и то у складу са чланом 67. 

Закона о пољопривредном земљишту- за 

производњу енергије из обновљивих извора од 

биомасе и сточарства. 

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини понуђач доказује фотокопијама 

следећих докумената: 

     -  лична карта или очитана лична карта за личне 

карте са чипом за физичка лица, 

    -  извод из привредног регистра (не старији од 

шест месеци до дана објављивања огласа) за 

правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-

привредних газдинстава за три године; 

 

4.Испуњеност услова за пријављивање за 

коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну производњу за 

бројеве јавних надметања означених * у табели 

тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама 

следећих докумената: 

- фотокопијом личне карте или очитаном личном 

картом за личне карте са чипом за физичка лица, 

односно, фотокопијом извода из привредног 

регистра (не старији од шест месеци до дана 

објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру 

пољопривредних газдинстава. 

 

5.Испуњеност услова за пријављивање на јавно 

надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу 

енергије из обновљивих извора од биомасе и 

сточарства понуђач за бројеве јавних надметања 

означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује 

фотокопијама следећих докумената: 

  - потврда о активном статусу у Регистру 

пољопривредних газдинстава; 

   -  за правна лица - извод из привредног регистра 

(не старији од шест месеци до дана објављивања 

огласа) са податком да је лице регистровано за 

производњу енергије из обновљивих извора од 

биомасе и сточарства и енергетска дозвола 

односно сагласност надлежног органа, коју 

доставља најкасније у року од две године од 

дана закључења Уговора о коришћењу са 

Министарством пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; 

      - за физичка лица Уговор са произвођачем 

енергије кога снабдева сировином, а који има 

енергетску дозволу односно сагласност надлежног 

органа; 

 

6.Понуђачи су дужни да пре почетка јавног 

надметања доставе оригинале докумената из тачке 

3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за 

спровођење поступка јавног надметања. 

Најповољнији понуђач је дужан да након 

закључења записника са јавног надметања, 

преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. 

овог одељка Комисији за спровођење поступка 

јавног надметања, која разматра документацију и 
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утврђује испуњеност услова из овог огласа. 

7. Понуђач или његов овлашћени представник 

дужан је да присуствује јавном надметању, у 

супротном се сматра да је одустао од јавног надме-

тања. 

8.Овлашћени представник понуђача дужан је да 

достави оверено пуномоћје од стране надлежног 

органа Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања пре почетка јавног надметања. 

Овлашћени представник може заступати само 

једног понуђача на јавном надметању. 

9.Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за 

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 

тачном динарском износу наведеном у табели тачке 

1. овог огласа, 

за свако јавно надметање појединачно, на рачун 

општинске управе ТРГОВИШТЕ број: 840- 

741522843-14 модел 97 позив на број 83-102 

10.Свим понуђачима, осим најповољнијем, 

уплаћени депозит ће се вратити након јавног 

надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће 

бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да 

најповољнији понуђач одустане од своје понуде 

депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни 

понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење 

поступка јавног надметања удаљен са јавног 

надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

11.Уколико излицитирана цена прелази двоструки 

износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи 

који настављају надметање, допуне депозит до 

50% излицитиране цене. Надметање се наставља 

после уплате депозита. 

12.Јавнo надметање ће се одржати уколико буде 

благовремено достављена најмање једна пријава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 

2) нису испунила све обавезе из 

претходних или текућих уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа 

пољопривредног земљишта у државној својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање 

било ког дела поступка јавног надметања 

приликом давања пољопривредног земљишта у 

државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно 

земљиште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно 

земљиште у државној својини у подзакуп. 

III 

– Документација за пријављивање на јавно 

надметање – 

1.  формулар за пријављивање (попуњен у целости 

и потписан); 

2.   доказ о уплати депозита; 

3.  за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини документацију наведену у 

делу II тачка 3. овог огласа; 

4.  за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за пољопривредну 

производњу документацију наведену у делу II 

тачка 4. овог огласа; 

5.  за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за производњу енергије из 

обновљивих извора од биомасе и сточарства 

документацију наведену у делу II тачка 5.овог 

огласа; 

Формулар пријаве и адресиране коверте, 

односно штампане налепнице са адресом општине, 

се могу преузети сваког радног дана на писарници 

општине ТРГОВИШТЕ. Потребно је да се понуђач 

благовремено упозна са саржајем формулара прија-

ве. 

 Пријава на оглас се подноси у затвореној 

коверти на којој мора да пише: На предњој страни: 

 

· Адреса: општина ТРГОВИШТЕ, улица и 

број: Краља Петра Првог 4., 

Комисији за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

- Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ 

ОТВАРАТИ 

- Број јавног надметања____(навести и КО) 

На задњој страни 

- име и презиме/назив и адреса понуђача 

Заједно са пријавом на оглас доставља се 

наведена документација. 

 

IV 

– Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за при-

јављивање је до 12 сати, дана 20.12.2018. године. 

Благовременим ће се сматрати све пријаве достав-

љене у писарницу општинске управе општине 

ТРГОВИШТЕ као и пријаве предате препорученом 

поштом до наведеног рока. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

разматрати. 

V 

– Јавно надметање - 

Јавно надметање за давање у закуп и на ко-

ришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 

одржаће се у општини ТРГОВИШТЕ, улица и број: 

Краља Петра Првог 4 и то: 
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КО Дана Почетак у (часова) 

Бабина Пољана 26.12.2018 14 

Барбаце 26.12.2018 14 

Црна Река 26.12.2018 14 

Црновце 26.12.2018 14 

Црвени Град 26.12.2018 14 

Дејанце 26.12.2018 14 

Ђерекарце 26.12.2018 14 

Доња Трница 26.12.2018 14 

Доњи Стајевац 26.12.2018 14 

Думбија 26.12.2018 14 

Голочевац 26.12.2018 14 

Горња Трница 26.12.2018 14 

Горњи Стајевац 26.12.2018 14 

Горновац 26.12.2018 14 

Калово 26.12.2018 14 

Козји Дол 26.12.2018 14 

Лесница 26.12.2018 14 

Мала Река 26.12.2018 14 

Марганце 26.12.2018 14 

Мездраја 26.12.2018 14 

Нови Глог 26.12.2018 14 

Ново Село 26.12.2018 14 

Пролесје 26.12.2018 14 

Радовница 26.12.2018 14 

          Шајинце 26.12.2018 14 

Шапранце 26.12.2018 14 

Широка Планина 26.12.2018 14 

Шумата Трница 26.12.2018 14 

          Сурлица 26.12.2018 14 

Трговиште 26.12.2018 14 

Владовце 26.12.2018 14 

          Зладовце 26.12.2018 14 

 
 

VI 

- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан јав-

ног надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне бан-

ке Србије на дан уплате. 

 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења 

плаћања - 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у ро-

ку од 8 дана од правноснажности одлуке достави 

доказ о уплати закупнине у износу утврђеном пра-

воснажном одлуком о давању у закуп пољопри-

вредног земљишта у државној својини, умањеном 

за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Ми-

нистарству пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде преко општинске управе општине ТРГО-

ВИШТЕ. 

Уколико је период закупа дужи од једне го-

дине, закупнина се плаћа најкасније до 

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз 

уплатницу за прву годину закупа потребно је доста-

вити и : 

- гаранцију пословне банке у висини 

годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 
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-    уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или 

- доказ о уплати депозита у висини једне 

годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се 

у случају редовног плаћања рачунати као 

плаћена закупнина за последњу годину 

закупа 

Ову одлуку објавити «Службени гласник града 

Врање », на огласној табли општинске управе 

ТРГОВИШТЕ и месним канцеларијама, и на веб 

страни, с тим што ће се рок за подношење пријава 

рачунати од дана објављивања у « Службени гла-

сник града Врање ». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ  

Број: 320-45/2018 дана: 13.11.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Ненад Крстић,с.р. 

 

 

Општинско веће општине Сурдулица 

637. 

 На основу  члана 6.став 5. до 7. и члана 7а 

став 2. Закона о порезима на имовину (''Сл.гласник 

РС'', бр. 26/01, 45/02 – УС,''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/02-

УС,  ''Сл.гласник РС'', бр., 80/02 – др.закон ,80/02, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 -УС, 

47/13 и 68/14 - др.закон), и  на основу члана 57. став 

1. Статута општине Сурдулица („Сл.гласник Пчињ-

ског округа“, бр. 25/08, члана 15. тачке 11. Одлуке о 

Општинском већу општине Сурдулица („Сл.гласник 

града Врања“, бр. 5/10) и члана 2. тачка 11. Послов-

ника о раду Општинског већа општине Сурдулица 

(„Сл.гласник Пчињског округа“, бр. 34/08), 

Општинско веће општине Сурдулица на седници 

одржаној дана,  23.11.2018. год., донело је  

 

 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВА-

ДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПО-

КРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2019 ГОДИНУ У 

 ОПШТИНИ СУРДУЛИЦА  

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019. годину у 

општини Сурдулица. 

 

Члан 2. 

  На територији општине Сурдулица одређене 

су 4  зоне за утврђивање пореза на имовину , према 

комуналној опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине Сурдулица, односно са радним 

зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА 

зона, ДРУГА  зона, ТРЕЋА зона, и ЧЕТВРТА  зо-

на.и да је  ПРВА зона утврђена за најопремљенију 

зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокретно-

сти за утврђивање пореза на имовину за 

2018.годину на територији општине Сурдулица у  

ПРВОЈ зони износе: 

- Грађевинско земљиште   1.823 динара 

- Пољопривредно земљиште         / 

- Шумско земљиште      / 

- Станови   35.260 динара 

- Куће за становање 35.260 динара 

- Пословне зграде и други (надземни и 

подземни)       грађевински објекти који 

служе за обављење делатности      60.120  

динара           

- Гараже и гаражна места  24.650 динара

    

У ДРУГОЈ зони износе : 

- Грађевинско земљиште 1.317  динара   

- Пољопривредно земљиште  69  динара 

- Шумско земљиште  69  динара 

- Станови  27.900  динара 

- Куће за становање 27.900  динара 

- Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који служе 

за обављење делатности      47.940  динара  

- Гараже и гаражна места  18.790  динара 

 

У ТРЕЋОЈ  зони износе : 

- Грађевинско земљиште 878  динара 

- Пољопривредно земљиште                              

69  динара 

- Шумско земљиште  69  динара 

- Станови   12.640  динара 

- Куће за становање  12.640  динара 

- Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који служе 

за обављење делатности      25.005  динара         

- Гараже и гаражна места  8.250  динара 

 

У ЧЕТВРТОЈ  зони износе : 

- Грађевинско земљиште 878  динара 

- Пољопривредно земљиште 55  динара 

- Шумско земљиште  55  динара 

- Станови     8.750  динара 

- Куће за становање   8.750  динара 
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- Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који служе 

за обављење делатности      15.620  динара 

- Гараже и гаражна места      5.850  динара 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се Општинско веће да може да 

мења Oдлуку или поједине њене делове у току го-

дине.                                                                              

 

Члан 4. 

 Ову одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања и и на интернет страни општине 

Сурдулица. 

 

Члан 5. 

 Ова oдлука ступа  на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Врања'', а примењиваће се од 1. јануара  2019. 

године.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана23.11.2018. године, број:  436- 7 /18-01                                                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                        

                                            Александра Поповић,с.р.  

                                                                                          

638. 

        На основу члана 57. став 1. Статута општине 

Сурдулица („Сл.гласник Пчињског округа“, бр. 

25/08, члана 15. тачке 11. Одлуке о Општинском 

већу општине Сурдулица („Сл.гласник града 

Врања“, бр. 5/10), и члана 2. тачка 11. Пословниkа о 

раду Општинског већа општине Сурдулица („ 

Сл.гласник Пчињског округа“, бр. 34/08), 

Општинско веће општине Сурдулица, на седници 

одржаној дана,  23 .11. 2018  године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 1. 

 Цене у Одлуци о утврђивању просечних цена 

одговарајућих непокретности, које ће бити 

примењиване за обрачун пореза на имовину за 2019 

годину, остају на нивоу цена из Одлуке о 

утврђивању просечних цена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2018 годину у општини Сурдулица („Сл.гласник 

града Врања „ бр.30/17). 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику града 

Врања. 

Члан 3. 

 Одлуку доставити : Одељењу за финансије и 

привреду – Служби за пореске послове, приложити 

уз седнички материјал и архиви ради евиденције. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана23.11.2018. године, број: 436-8/18-01                                                                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                        

                                            Александра Поповић,с.р. 

 

Веће Градске општине Врањска Бања, седници 

одржана  дана 22.11.2018.године. 

639. 

          На основу члана 56. Пословника Већа градске 

општине Врањска Бања (,,Службени гласник града 

Врања“, број 5/2018), Веће Градске општине Врањ-

ска Бања, на седници одржаној дана 

22.11.2018.године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕ-

РАТИВНОГ ТИМА  ЗА ПРАЋЕЊЕ И РЕАГО-

ВАЊЕ У ВЕЋИМ ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИ-

МА И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

 

Члан 1. 

             Решење о образовању Оперативног тима за 

праћење и реаговање у већим ванредним догађајима 

и ванредним ситуацијама (“Службени гласник града 

Врања“, број 29/2017),  у члану 1. у одељку 

,,Чланови“ у тачки 3.  мења се и гласи: 

            ,,Др Слађана Стошић, директор Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Врањској Бањи“.  

            У  тачки 5. мења се и гласи: 

           ,,Данило Јоксић, већник за област планирање, 

пројектовање и уређење јавних површина“. 

           У тачки 7. мења се и гласи: 

           ,, Новица Стојковић, заменик командира По-

лицијског одељења у Врањској Бањи“.  

 

Члан 2. 

           Мандат новоименованим чланова тима траје 

до истека мандата Оперативног тима за праћење и 

реаговање у већим ванредним догађајима и ванред-

ним ситуацијама, који је образован решењем 

Општинског већа Градске општине Врањска Бања, 

број 06-40/2017-04 од 22.11.2017.године. 

 

Члан 3. 

           Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Члан 4. 
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           Решење објавити  у  “Службеном гласнику 

града Врања“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, 

дана: 22.11.2018.године, број 02-84/2018-04 

                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,                                                                                                          

Драган Сентић,с.р. 

                                                                                                  
Веће Градске општине Врањска Бања, седници 

одржана  дана 27.11.2018.године. 

640. 

 На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 

99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. 

(„Службени гласник града Врања“, број: 31/17), 

Веће Градске општине Врањска Бања на седници 

одржаној дана 27.11.2018.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. годину 

(„Службени гласник града Врања“, број 31/17), са 

раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0 

– Општинаска управа, програма 15 – Локална 

самоуправа, програмске активности 0602-0009 – 

Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 47, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

1.598.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореди на 

следећим апропријацијама у оквиру: 

- раздела 3. Управа ГО Врањска Бања, главе 

1.0  Општинска управа, Програм 14 – Развој спорта 

и омладине, Програмска активност 1301-П1: 

Изградња вишенаменске балон сале, функција 810 – 

Услуде рекреације и спорта , на позицији 36, 

економска класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти, извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета, средства у износу од 

1.598.000,00 динара за завршне радове на изградњи 

комерцијалног дела у склопу балон сале на 

територији  ГО Врањска Бања. 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врањa 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, 

дана 27.11.2018. године, број: 02-86/2018-04 

                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                              

Драган Сентић с.р. 

 

641. 

 На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 

99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. 

(„Службени гласник града Врања“, број: 31/17), 

Веће Градске општине Врањска Бања на седници 

одржаној дана 27.11.2018.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. годину 

(„Службени гласник града Врања“, број 31/17), са 

раздела 3 – Управа Градске општине, главе 1.0 – 

Општинаска управа, програма 15 – Локална 

самоуправа, програмске активности 0602-0009 – 

Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 47, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

600.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореди на 

следећим апропријацијама у оквиру: 

- раздела 3. Управа ГО Врањска Бања, главе 

1.0  Општинска управа, Програм 2– Комунална 

делатност, Програмска активност 1102-П4: Израда 

пројектно техничке документацијеза отворен и 

затворен базен, функција 810 – Спортски и 

рекреативни објекти , на позицији 25, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 

извор финансирања 01 – Приходи из буџета, 

средства у износу од 600.000,00 динара за израду 

идејног архитетонског решења спортског 

рекреативног центра са затвореним и отвореним 

базеном на територији  ГО Врањска Бања. 

 

Члан 3. 
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 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врањa 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, 

дана 27.11.2018. године, број: 02-87/2018-04 

                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                               

Драган Сентић с.р.  

 

Општинско веће Општине Владичин Хан, сед-

ница одржана дана 26.11. 2018. године, 

642. 

На основу члана 6. став 5., 6. и 7. и члана 7а 

Закона о порезима на имовину („Службени гласник 

РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-

УС, 47/2013, 68//2014-др. закон), члана 36. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, број 47/2013), члана 68. 

Статута Општине Владичин Хан  („Службени 

гласник Пчињског округа“,  број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 

5/17 и 14/17), члана 30. Одлуке о Општинском већу 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. 

Пословника Општинског већа Општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/14 – 

прећишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18), 

Општинско веће Општине Владичин Хан на седни-

ци одржаној дана 26. новембра 2018. године, донело 

је 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВА-

ДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПО-

КРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИ-

ЈИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

Члан 1. 

Овим одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 

територији општине Владичин Хан. 

 

Члан 2. 

 На територији општине Владичин Хан одре-

ђено је три зона за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и опрем-

љености јавним објектима, саобраћајној повезано-

сти са централним деловима општине Владичин 

Хан, односно са радним зонама и другим садржаји-

ма у насељу, и то: I Зона,  II Зона III Зона, с тим да 

је I Зона утврђена за најопремљенију зону. 

 Просечне цене квадратног метра непокрет-

ности за утврђивање пореза на имовину за 2019. 

годину на територији  општине Владичин Хан у 

I ЗОНИ износе: 

1)Стан ………………………......31.212,75динара 

 

У III  ЗОНИ износе: 

1) Пољопривредно земљиште……350,70 динара 

 

Члан 3. 

           Цене непокретности у најопремљенијој зони 

које су примењиване у 2018.години за утврђивање 

пореза на имовину  

1) Грађевинско земљиште………1.410,53 динара 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“ 

а објавиће се и на интернет страни Општине Влади-

чин Хан и примењиваће се од 01. јануара 2019. го-

дине. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН, дана 26.11.2018.године, број:06-165/1/18-III 

                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                    

Горан Младеновић,с.р. 

 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, ко-

муналне и грађевинске послове Општинске 

управе Општине Владичин Хан 

643. 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник 

РС“ број: 135/04, 88/2010), члана 20. Одлуке о 

организацији општинске управе Владичин Хан 

(„Сл. гласник града Врања“ број: 14/17), Одељење 

за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и гра-

ђевинске послове Општинске управе Општине Вла-

дичин Хан, донелo је 

 

  ОДЛУКУ 

 О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА У ВЛАДИЧИНОМ ХА-

НУ  

 

Члан 1. 

 Не приступа се  изради Стратешке процене 

утицаја на животну средину за потребе  израде 

Плана детаљне регулације Занатског центра у 

Владичином Хану.  

Члан 2. 
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 На основу карактеристика Плана, а према 

предходно прибављеном мишљењу  Одељења за 

урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађе-

винске послове, службе за заштиту животне среди-

не, број IV 501-44/2018-03 од 10.11.2018. године, 

оцењено је да није потребна израда Стратешке про-

цене утицаја на животну средину за потребе израде 

Плана детаљне регулације Занатског центра у 

Владичином Хану.  

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 

комуналне и грађевинске послове Општинске упра-

ве Општине Владичин Хан, дана 14.11.2018.године, 

број 35-11/2018-03. 

 

   Руководилац  

Одељења за урбанизам,  

имовинско-правне, комуналне и  

грађевинске послове 

Љиљана Мујагић с.р.  

 

Општинско веће Општине Босилеград, седница 

одржана дана 15.11.2018. године 

644. 

На основу члана 6.7. и 60. Закона о финанси-

рању локалне самоуправе (“Службени гласник  Ре-

публике Србије” , број 62/06, ...96/2017-

ускл.дин.износи, ), члана 6. став 5 до 7. и члана 7а. 

Закона о порезима на имовину (“Службени гласник 

РС”, број 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

78/11, 57/12 и 47/13), члана 36. став 1. тачка 3. Зако-

на  о изменама и допунама  Закона о порезима на 

имовину (“Службени гласник Републике Србије”, 

број 47/13), члана 37. Статута Општине Босилеград 

(„Сл.гласник  Пчињског округа“, бр. 16/08 и 20/09), 

члана 2. Одлуке о општинском већу („Сл.гласник 

Пчињског округа“, бр. 32/08 и„Сл. гласник града 

Врања“ бр. 3/2014, 16/2015) и чл. 63. Пословника 

општинског већа („Сл.гласник града Врања“, бр. 

19/2012), Општинско веће Општине Босилеград на 

седници одржаној дана 15.11.2018. године на пре-

длог локалне пореске администарције Општинске 

управе Општине Босилеград, донело је 

  

 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ 

ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА  НЕПОКРЕТНО-

СТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИ-

ЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се просечне тржиш-

не цене квадратног метра одговарајућих непокрет-

ности за утврђивање пореза на имовину за 2019. 

годину на територији општине Босилеград . 

 

Члан 2. 

Просечна  тржишна цена квадратног метра за 

следеће непокретности на територији Општине Бо-

силеград за 2019. годину у најопремљенијој зони: 

Зона 1-Најопремљенија зона; 

1. Станови- 22.100,00 динара, 

2. Куће за становање -22.100,00 динара, 

3.Пословне зграде и други грађевински 

објекти за обављање делатности -   50.795,00 

динарa, 

4.Гараже и гаражна места   -11.457,00 динара, 

5. Грађевинско земљиште  - 800,00 динара, 

6. Пољопривредно земљиште- 240,00 динара, 

7. Шумско земљиште -240,00 динара. 

 

Зона 2. 

1    Станови- 17.680,00 динара, 

2    Куће за становање -17.680,00 динара, 

3. Пословне зграде и други грађевински 

објекти за обављање делатности -  40.636,00 динарa, 

4.  Гараже и гаражна места   -9.165,60 динара, 

5.  Грађевинско земљиште  - 640,00 динара, 

6.  Пољопривредно земљиште-180,00 динара, 

7.  Шумско земљиште -180,00 динара. 

 

Зона 3. 

1 Станови-7.956,00 00 динара 

2 Куће за становање -7.956,00 динара 

3. Пословне зграде и други грађевински 

објекти за обављање делатности -   20.318,00 

динарa, 

4.  Гараже и гаражна места  - 4.582,80 динара, 

5.  Грађевинско земљиште  -250,00 динара, 

6.  Пољопривредно земљиште 95,00 динара, 

7.  Шумско земљиште – 95,00 динара. 

 

Члан 3. 

 Утврђена цена из члана 2. Oве Одлуке пред-

ставља основни елемент за утврђивање тржишне 

вредности непокретности. 

  

Члан 4. 

 Наведене тржишне цене квадратног метра 

непокретности биће коришћене за обрачун пореза 

на имовину  за 2019. годину. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 

Врања”,  а примењиваће се од 01.01.2019. године и 
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биће објављена на интернет страници општине Бо-

силеград. 

 

Члан 6. 

 Даном почетке примене ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању тржишне цене ква-

дратног метра  непокретности на територији 

општине Босилеград за 2018. годину („Сл.гласник 

града Врања“, бр.28/2017).    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, 

дана: 15.11.2018. године број 06-305-4/18  

     

                ПРЕДСЕДНИК, 

   Владимир Захаријев,с.р. 

 

Градско веће града Врања, седница одржана дана 

26.11.2018.  године 

645. 

На основу  члана 6. став 5. до 7. и члана 7а 

став 2. Закона о порезима на имовину (''Службени 

.гласник РС'', бр. 26/01, ''Службени .лист СРЈ'', бр. 

42/02 – одлука СУС и ''Службени гласник РС'', бр.  

80/02, 80/02 – др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 57/12- УС, 47/13, 68/14 – др.закон) и 

члана 61. Пословника Градског већа  града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, бр. 20/16) Град-

ско веће града Врања на седници одржаној дана 

26.11.2018.  године, донело је 

      

                                  ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВА-

ДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПО-

КРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019 .годину на 

територији града Врања. 

 

Члан 2. 

  На територији града Врања одређене су 6  

зонa за утврђивање пореза на имовину , према ко-

муналној опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима града Врања, односно са радним зонама и 

другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, 

ДРУГА  зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА  зона,ПЕТА 

зона и ШЕСТА зона. стим да је  ПРВА зона утврђе-

на за најопремљенију зону. 

             Просечне цене квадратног метра непокрет-

ности за утврђивање пореза на имовину за 

2019.годину на територији града Врања, по зонама 

износе: 

 

ГРУПЕ НЕПОКРЕТ-

НОСТИ 

                                                 ЗОНЕ 

 

I 

 

II III IV          V        VI 

 

1.Грађевинско земљиш-

те 

      

2. Пољопривредно зем-

љиште 

  690,09 

дин/м2 

 

387,61 

 дин/м2 

 

85.18 

дин/м2 

 

 

3.Шумско Земљиште       

4.  Станови 67.573,00 

дин/м2 

 

66.824,00 

дин/м2 

 

55.561,88 

дин/м2 

   

5.  Куће за становање 34.067,00 

дин/м2 

 

31.570,00 

дин/м2 

 

25.882,00 

дин/м2 

 

17.728,27 

дин/м2 

 

12.309,18 

дин/м2 

 

 

6. Пословне зграде и 

други (надземни и под-

земни) грађ.објекти који 

служе за обављ. делат-

ности 

131.519,00 

дин/м2 

 

     

7.  Гараже и гаражна 

места 
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За непокретности у зонама у којима није било 

промета у периоду од 01.01.2018.године – 

30.09.2018.године, објављују се просечне цене ква-

дратног метра одговарајућих непокретности на 

основу којих је утврђена основица пореза на имови-

ну за 2018.годину обвезника који не воде пословне 

књиге у зони која је  према одлуци утврђена као 

најопремљенија зона за непокретности за које у 

члану 2. Ове Одлуке нису утврђене просечне цене 

по метру квадратном, за утврђивање пореза на 

имовину за 2019. годину . 

 

 -грађевинско земљиште  4.152,50    динара/м2                                                                            

  -за станове          67.573,00    динара/м2 

  -за куће за становање             34.067,00   динара/м2                                                                 

  -за пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађ.објекти    131.519,00    динара/м2                                                                                                                                      

  -за гараже и гаражна места    12.634,77    динара/м2 

 

Члан 3. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ , и на интернет страни града Врања. 

 

                                      Члан 4. 

 Ова Одлука ступа  на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Врања'', а примењиваће се од 1. јануара  2019. 

године.  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:26.11.2018. 

године, број:06-216/3/2018-04 

  

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

646. 

На основу члана 8. Правилника о финанси-

рању активности у области спорта на територији 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број: 23/2018), члана 6. став 1. тачка 10. и члана 63. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће 

града Врања на седници одржаној 26.11. 2018. годи-

не донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И 

ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА   

  

Члан 1. 

Формира се Комисија за оцену и избор про-

грама у области спорта на територији града Врања, 

у саставу: 

председник: 

Марко Тричковић, секретар Скупштине 

града, 

чланови: 

1.Драган Сентић, председник Градске 

општине Врањска бања, 

 2. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа, 

 3.Душан Николић, доктор наука физичке 

културе, 

 4.Марко Ристић, професор физичке културе, 

 5.Мартин Ђорђијевић, представник Спорт-

ске хале, 

 6.Мирослав Спасић, самостални саветник у 

Одсеку за образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање, 

 7.Небојша Цветковић, професор физичке 

културе  и 

 8. Биљана Стојковић, Спортски савез града 

Врања и  

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да врши оцену и избор 

годишњих програма спортских организација, који 

се финанасирају из буџета Града Врања. 

Након извршене оцене програма, Комисија 

сачињава образложени предлог финансирања 

потреба у области спорта и предлаже Градском већу 

износ дотација за сваки појединачни програм. 

Административно техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Мирослав Спасић, са-

мостални саветник у Одсеку за образовање, култу-

ру, спорт, омладину и информисање. 

 

Члан 3. 

 Мандат Комисије траје 2 (две) године.  

        
Члан 4.  

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о формирању Комисије за оцену и 

избор програма у области спорта града Врања, број: 

број: 06-1/2/2018-04 од 05.01.2018. године.       

 

 Члан 5. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:26.11.2018. 

године, број:06-216/4/2018-04 

  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 
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647.  

 На основу члана 6. став 2. Правилника о 

заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање, функционисање и извештавање о 

систему финансијског управљања и контроле у 

јавном сектору (''Службени гласник РС'', бр. 99/11 и 

106/13), и члана 61. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

20/2016), Градско веће  града Врања, на седници 

одржаној  дана: 26.11.2018. године,  донело је: 

 

СТРАТЕГИЈУ  

УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

Града Врања 

 

УВОД 

 Управљање ризицима у Граду Врању (у да-

љем тексту: Град) је законска обавеза у постизању 

стратешких и оперативних циљева и неопходан је 

елемент доброг управљања.  

 Стратегија управљања ризицима одсликава 

циљеве и користи од управљања ризицима, 

одговорности за управљање ризцима и даје преглед 

оквира који ће се успоставити како би се успешно 

управљало ризицима у Граду. 

 Основ за доношење Стратегије је Закон о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – исправка и 108/2013, 142/2014, 

68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017).  

 Тачком 3.2.2. Стратегије развоја интерне 

финансијске контроле у јавном сектору у Републици 

Србији („Службени гласник РС”, бр. 61/09 и 23/13) 

и чланом 6. Правилника о заједничким 

критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/11 и 

106/13) прописано је да, ради управљања ризицима, 

руководилац корисника јавних средстава усваја 

стратегију управљања ризиком, која се ажурира 

сваке три године, као и у случају када се контролно 

окружење значајније измени, а да контроле које 

служе за свођење ризика на прихватљив ниво 

морају бити анализиране и ажуриране најмање 

једном годишње. 

 Полазећи од појма ризика дефинисаног 

чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима 

и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору (у даљем тексту: Павил-

ник), ризик представља потенцијални догађај и си-

туацију који могу имати супротан ефекат на оства-

рење циљева корисника јавних средстава. Ризици су 

догађаји које Град жели избећи јер могу: 

• Угрозити остварење циљева Града, 

• Нарушити квалитет услуга грађанима и 

изазвати њихово  незадовољство,  

• Нарушити углед Града, 

• Смањити поверење јавности, 

• Проузроковати финансијске губитке и штете, 

• Резултирати злоупотребом јавних средстава, 

неовлаштеним  коришћењем или отуђењем 

имовине, 

• Резултирати неспособношћу реаговања и 

управљања у промењеним околностима на начин 

који спречава или максимално смањује 

неповољне ефекте на пружање јавних слуга. 

 Ризиком се сматрају и пропуштене прилике 

или могућности за побољшање пословања Града. 

Градоначелник је одговоран  за одређивање и 

остваривање стратешких и оперативних циљева 

Града, као и за успостављање делотворног система 

управљања ризицима који ће помоћи у остварењу 

постављених циљева и очекиваних резултата. 

Руководиоци на различитим нивоима управљања, у 

складу са овлашћењима и одговорностима, 

одговорни су за испуњавање циљева у оквиру 

својих надлежности, а тиме и за управљање 

ризицима. 

 Управљање ризицима део је стратешког и 

оперативног планирања, чија је сврха смањити 

неизвесност која би могла бити претња пословној 

успешности, предвидети измењене околности и 

правовремено реаговати на њих. 

 

1.СТАВОВИ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕД-

СТАВА (ГРАДА)  ПРЕМА РИЗИЦИМА (ПРО-

ЦЕСИ У ГРАДУ ВРАЊЕ) 

 Систем финансијског пословања у Граду чи-

ни пословање њених директних и индиректних ко-

рисника.  

 Процеси и процедуре у Граду  се одвијају 

кроз тринаест организационих јединица, и то:  

1. Градско правобранилаштво 

2. Одељење за привреду, економски развој и 

заштиту животне средине 

3. Одељење за буџет и финансије  

4. Одељење за урбанизам, имовинско-правне 

послове и комунално-стамбене делатности 

5. Одељење за друштвене делатности  

6. Одељење за послове органа Града  

7. Одељење за општу управу  

8. Одељење за заједничке послове 

9. Одељење за инспекцијске послове  

10.Одељење комуналне полиције 

11.Служба за информационе технологије и 

комуникације 

12.Одељење за управљање људским ресурсима  
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13.Кабинет градоначелника 

 У оквиру  Градског правобранилаштва 

одвијају се следећи процеси:   

-Процес заступања Града у правним поступцима 

-Процес давања правних мишљења на 

закључење уговора о прибављању, отуђењу и 

располагању јавном непокретном имовином 

Града 

-Процес израде и достављање извештаја о 

поступању у појединим предметима органа града 

Врања, као и субјектима које заступа, на њихов 

захтев 

-Процес споразумног уређивање односа са 

странком  

 У оквиру  Одељења за привреду, 

економски развој и заштиту животне средине 

одвијају се следећи процеси:   

-Процес унапређења развоја у области 

пољопривреде и руралног развоја 

-Процес обављања послова у области 

водопривреде  

-Процес израде програма уређења, заштите и 

коришћења пољопривредног земљишта 

-Процес обављања послова у области туризма и 

угоститељства 

-Израда и праћење реализације стратегија и 

акционих планова 

-Управљање пројектима 

-Подршка привреди и локалном економском 

развоју 

-Процес заштите животне средине 

 У оквиру  Одељења за буџет и финансије 

одвијају се следећи процеси:   

-Процес припреме и спровођења поступка 

јавних набавки  

-Процес утврђивања обавеза по основу пореза, 

такси и накнада 

-Процес наплате утврђених обавеза 

-Процес припреме и усвајања Одлуке о буџету 

-Процес плаћања обавеза и издатака 

-Процес рачуноводствених послова 

-Процес пописа имовине, стања и обавеза 

-Процес израде периодичних  рачуноводствених 

извештаја  и  Завршног рачуна 

-Процес извештавања о реализацији буџета 

-Процес контроле годишњих програма 

пословања и обрада извештаја о раду ЈП и ЈКП 

-Друго 

 У оквиру Одељења за урбанизам, 

имовинско-правне послове и комунално-

стамбене делатности одвијају се следећи процеси:   

-Процес израде просторних и урбанистичких 

планова 

-Процес издавања грађевинске дозволе 

-Процес издавање употребне дозволе 

-Процес озакоњења објеката 

-Процес издавање дозволе за уклањање објекта 

-Процес издавања потврда  на урбанистички 

пројекат и пројекат парцелације, односно 

препарцелације 

-Процес експропријације непокретности 

-Процес отуђење непокретности и неизграђеног 

грађевинског земљишта из јавне својине Града 

-Процес успостављања права јавне својине на 

непокретностима у корист града и вођење 

прописаних евиденција 

-Процес давања у закуп пословног простора у 

власништву града 

-Процес обављања послова у области саобраћаја 

-Друго 

 У оквиру  Одељења за друштвене 

делатности одвијају се следећи процеси:   

-Процес утврђивања права на новчану накнаду 

по различитим основама 

-Процес обављања послова повереника за 

избеглице и миграције 

-Процес суфинансирања програма из Одлуке о 

буџету Града 

-Друго 

 У оквиру  Одељења за послове органа 

Града одвијају се следећи процеси:   

-Процес обављања стручних и административно 

- техничких послова у вези са одржавањем 

седница Скупштине града и Градског већа 

-Процес израде нацрта аката која доноси 

Скупштина града, Градско веће и 

Градоначелник  

-Процес информисања и протокола 

-Друго 

 У оквиру  Одељења за општу управу 

одвијају се следећи процеси:   

-Процес вођења матичних књига 

-Процес ажурирања бирачког списка 

-Процес обављања административних пословa  

месне канцеларије и месне заједнице 

-Процес  пружања правне помоћи грађанима 

 У оквиру  Одељења за заједничке послове 

одвијају се следећи процеси: 

-Процес одржавања хигијене пословних 

просторија 

-Процес одржавања електро-громобранске 

инсталације, централног  грејања и система 

противпожарне заштите 

-Процес пружања услуга превоза за потребе 

органа Града 

-Друго 

          У оквиру  Одељења за инспекцијске послове 

одвијају се следећи процеси: 

-Процес инспекцијског надзора у области 

грађевинарства 



Среда,28.новембар.2018.године.     "СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА ВРАЊА"      Број -33 - Страна -2359 

 

 

-Процес надзора над извођењем радова на 

објектима на територији града Врање 

-Процес учешћа у раду Комисије за технички 

пријем радова на објектима у власништву града 

Врање 

-Процес инспекцијског надзора у области 

заштите путева 

-Процес инспекцијског надзора из области 

јавног превоза у друмском саобраћају 

-Процес инспекцијског надзора  у области 

комуналне делатности 

-Процес инспекцијског надзора у области 

трговине ван затвореног простора 

-Процес контроле у поступку постављања 

монтажних објеката  

-Процес инспекцијског надзора у области 

заштите животне средине 

-Процес инспекцијске контроле у просвети 

-Процес инспекцијског надзора у области 

туризма 

-Инспекција ЗОО хигијене  

-Процес инспекцијског надзора у области ЗОО 

хигијене 

-Процес извршења рушења бесправно 

подигнутих објеката 

         У оквиру  Одељења комуналне полиције 

одвијају се следећи процеси: 

-Процес израде годишњег плана рада и 

извештаја о раду 

-Процес  поступања Комуналне полиције 

 У оквиру  Службе за информационе 

технологије и комуникације одвијају се следећи 

процеси: 

-Администрирање рачунарских информационих 

система 

-Развој и одржавање рачунарске мреже и опреме 

-Пројектовање, дизајн и одржавање интернет 

презентације града 

        У оквиру  Одељење за управљање људским 

ресурсима одвијају се следећи процеси: 

-Процес управљања људским ресурсима и радни 

односи 

-Процес израде и ажурирања акта о процени 

ризика и превентива у области безбедности и 

здравља на раду 

 У оквиру  Кабинета градоначелника 

одвијају се следећи процеси: 

-Процес обављања административни послова у 

кабинету градоначелника 

-Процес обављања стручних послова за потребе 

Штаба и послови код проглашења ванредне 

ситуације 

-Друго 

         Сагледавајући важност спровођења управљања 

ризицима Град се залаже за ефикасно управљање 

ризицима који би могли бити претња извршењу 

постављених циљева.  

         Ставови Града према ризицима могу се сажети 

у следећем:  

- Ризике треба утврдити у одговарајућим 

планским документима, а управљање ризи-

цима представља саставни део процеса пла-

нирања и доношења одлука; 

- Све активности које се спроводе морају бити 

у складу с циљевима Града; 

- Све активности које спроводи Град ће у сва-

ком моменту бити у складу са захтевима за-

конодавног оквира; 

- Све активности које носе ризик значајних 

штетниих последица или друге штете за 

углед Града ће се избећи;  

- Сви програми, пројекти и активности које 

спроводи Град и с њима повезани расхоси и 

издаци морају бити обухваћени буџетом, од-

носно финансијским плановима корисника 

јавних средстава Града, 

- Управљање ризицима треба да омогући да се 

предвиде неповољне околности или догађаји 

који би могли спречити или у значајној мери 

утицати на остваривање циљева Града; 

- Организациона структура треба бити таква 

да не ствара одбојност према управљању ри-

зицима. 

 

2. СВРХА И ЦИЉЕВИ КАО ПОЛАЗНА ОСНО-

ВА ЗА ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 Сврха ове стратегије је побољшати 

могућности остваривања стратешких и оперативних 

циљева и са њима повезаних кључних процеса 

Града кроз управљање ризицима, а што 

подразумева: 

• развијање регистара ризика у односу на 

циљеве, који ће проценити све значајније 

ризике са којима се суочава Град и тако 

помоћи остварењу мисије, визије и циљева 

Града;  

• рангирање свих ризика у погледу могућег 

појављивања и очекиваног утицаја на Град;  

•  расподела јасних улога и одговорности за 

поступање са ризиком;  

• преглед усклађености са законом и 

подзаконским прописима, укључујући редовно 

извештавање о ефективности система 

унутрашњих контрола ради смањења ризика 

на прихватљив ниво; 

•  повећање нивоа свести свих запослених о 

значају процеса управљања ризицима за 

остваривање постављених циљева Града. 

 Циљеви садржани у стратешким, 

оперативним или финансијским планским 
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документима и с њима повезани циљеви пословних 

процеса, полазна су основа за утврђивање ризика на 

свим нивоима у оквиру Града. Утврђивање 

стратешких и оперативних циљева подразумева 

јасно дефинисање очекиваних резултата које Град 

жели да оствари у одређеном временском периоду. 

У вези са тим, разматрају се ризици и врши 

управљање ризицима који могу утицати на 

остварење утврђених циљева.  

 На нивоу Града, а у складу са „Стратегијом 

одрживог развоја 2010 – 2020“утврђени су 

стратешки циљеви, приоритети и детаљни циљеви у 

пет приоритетне области: 

1. Инфраструктура   

2. Рурални развој и пољопривреда  

3. Привреда и економски развој   

4. Друштвене делатности  

5. Заштита животне средине 

 Стратегија је разрађена путем оперативног 

Акционог плана и садржи разраду активности за 

постављене стратешке циљеве. Стратешки циљеви 

по приоритетним областима се разрађују путем 

годишњег плана/програма и финансијског плана и 

реализују се кроз пословне процесе.  

Циљеви управљања ризиком у Граду су следећи: 

1. уочити, дефинисати и измерити ризик који 

настаје у сваком пословном процесу и 

појединачним  активностима; 

2. благовремено предузети све потребне 

контролне мере како би се уочени ризици 

умањили или отклонили; 

3. унапређивати могућности препознавања и 

отклањања ризика у Граду; 

4. развијати систем документовања, праћења, 

евалуације и корекције свих радних процеса 

у Граду, како би се смањили ризици и 

омогућило њихово уочавање и отклањање. 

 Утврђивање ризика и управљање ризицима у 

процесима који доприносе остварењу стратешких и 

оперативних циљева, помоћи ће успешном 

остварењу циљеваГрада. 

 

3.  ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 Процес управљања ризицима који 

успоставља Град, састоји се од четири корака: 

1. Идентификовање ризика, 

2. Процена ризика, 

3. Поступање по ризицима, и 

4. Праћење и извештавање о ризицима. 

1) Идентификовање ризика 

 Град ће приликом утврђивања ризика 

користити поделу на пет главних група 

ризика, и то: 

1. екстерно  окружење; 

2. планирање, процеси и  системи; 

3. запослени  и организација; 

4. законитост  и исправност; 

5. комуникације  и информације. 

  Ризици који се односе на екстерно 

окружење/изван корисника буџета су: ризици макро 

окружења (геополитички,економски, природне 

катастрофе и слично), политичке одлуке и 

приоритети изван корисника буџета (Народна 

Скупштина, Влада РС, ЕУ, и слично), екстерни 

партнери (грађани, други корисници буџета, 

екстерни извршиоци услуга, удружења, медији и 

слично). 

 Ризици који се односе на планирање, процесе 

и системе су: стратегија, планирање и политике, 

укључујући интерне политичке одлуке, оперативни 

процеси (дизајн и опис процеса), финансијски 

процеси и додела средстава, ИТ и остали системи 

подршке. 

 Ризици који се односе на запослене и 

организацију посла су: запослени, компетентност, 

етика и понашање у организацији посла (ризици од 

преваре, намерних неправилности и стицање 

користи или намерно прикривање истих), интерна 

организација посла (управљање, улоге и 

одговорности, делегирање итд.), сигурност 

запослених, објеката и опреме.  

 Ризици с аспекта законитости и исправности 

су: јасноћа, прикладност и јединственост постојећих 

закона, прописа и правила и други могући исходи 

који се односе на законитост и правилност. 

 Ризици који се односе на комуникацију и 

информисање су: методе и канали комуницирања, 

квалитет и правовременост информација. 

 Утврђивање ризика укључује 

идентификацију потенцијалних ризика за стратешке 

и оперативне циљеве и с њима повезане циљеве 

кључних процеса Града, узрок ризика, као и 

потенцијалне последице ризика.  

Ризици се утврђују у Обрасцу за утврђивање и 

процену ризика и евидентирају се у Регистру ризика 

који се успоставља на нивоу Града. 

 

2) Процена ризика 

 Процена ризика се врши на основу две врсте 

улазних информација – о процени утицаја ризика и 

процени вероватноће појаве ризика. Укупна 

изложеност ризику добија се множењем бодова за 

утицај с бодовима за вероватноћу (тако се ризик с 

највећим утицајем и највећом вероватноћом, које 

бодујемо оценом три, може проценити с највише 

девет бодова). Укупна изложеност ризику може 

бити ниска, средња и висока. Матрица ризика која је 

приказана на следећој табели користиће се за 

мерење ризика. 

 У Т И Ц А Ј
 Велики    
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Умерен 
  

 

 

Низак 
   

 

  Ниска Средња Висока 

  ВЕРОВАТНОЋА 

 

 Град ризик сматра критичним ако је укупна 

изложеност ризику оцењена као висока у следећим 

ситуацијама: 

1. ако представља извесну претњу успешном завр

шетку програма, пројекта, и активности, 

2. ако ће проузроковати знатну штету интересним 

групама (грађанима, добављачима, другим 

корисницима буџета, итд.), 

3. ако је  последица  ризика повреда 

закона и прописа, 

4. ако ћедоћи до значајних  финансијских  

губитака, 

5. ако се доводи у питање  сигурност  запослених, 

и 

6. у било ком случају озбиљног утицаја на углед 

      Града. 

 За бодовање вероватноће и утицаја ризика 

користе се следећи параметри: 

ВЕРОВАТНОЋА Оцена 

Велика 

Веома вероватна присутност – 

очекује се да ће се овај догађај 

јавити у већини случајева 

3 

Средња 
Могућа присутност – догађај се 

понекад може догодити 
2 

Мала 

Мало вероватна присутност – 

настанак догађаја није верова-

тан 

1 

 

УТИЦАЈ Оцена  

Велики 

Активност (посао) ће бити 

озбиљно угрожена, односно 

остваривање циљева ће бити 

значајно нарушено (прекид у 

пружању основних услуга; зна-

чајан губитак имовине; озбиљ-

не штете по околину; озбиљне 

претње по углед и поверење 

јавности; притисак јавно-

сти...). 

3 

Умерен 

Ризик ће довести до значајног 

финансијског губитка или по-

тешкоћа. Руководству ће треба-

ти доста времена да то отклони 

(прекид неких основних функци-

ја, штете на имовини, одређе-

не штетне последице на околи-

2 

ну, одређени-делимични губи-

так поверења јавности, нега-

тивна медијска пажња...) 

Мали 

Ризик би могао имати одређене 

последице на активност (по-

сао), али не би требало да спре-

чи остваривање дугорочних 

циљева (кашњење у роковим 

код мање значајних услуга; гу-

битак на имовини мале вредно-

сти; привремене штетне 

последице; слабо стицање по-

верења; одређена неадекватна 

или неповољна медијска паж-

ња...). 

1 

 

 3. Поступање по ризицима 

 Вероватноћа и утицај ризика смањује се 

избором прикладног одговора на ризик. Одлука 

зависи од важности ризика, те о толеранцији и ставу 

према ризику. Циљ управљања ризицима је 

смањити вероватноћу наступања потенцијалног 

догађаја и његов негативан учинак. 

 За сваки ризик треба изабрати један од 

следећих одговора на ризик: 

1. избегавање ризика – на начин да се одређене 

активности изводе другачије или да се укину; 

2. преношење ризика – путем конвенционалног 

осигурања или пренос на трећу  страну; 

3. прихватање ризика – када су могућности за 

предузимање одређених мера  ограничене или 

су трошкови предузимања мера несразмерни у 

односу на могуће  користи, с тим да ризик треба 

пратити како би се осигурало да остане на 

прихватљивом нивоу; 

4. смањивање/ублажавање ризика – предузети 

мере да се смањи вероватноћа или  утицај 

ризика. 

 Наведене мере треба да буду одговарајуће, 

трошковно ефикасне, свеобухватне и у непосредној 

вези са значајем ризика.  

 О поступању по ризицима значајним за 

целокупно пословање Града одлучује 

градоначелник, на основу предлога Радне групе 

односно на сопствену иницијативу или на предлог 

руководиоца организационе јединице или органа. 

 Подаци о поступању по ризицима и одговори 

на ризике биће садржани у Обрасцу за утврђивање и 

процену ризика и у Регистру ризика у којем је 

дефинисан рок за извршење планираних радњи и 

одговорна особа за спровођење потребних радњи. 

  

4. Праћење и извештавање о ризицима  

 С обзиром да се окружење у коме Град 

послује стално мења, потребно је стално праћење и 
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информисање о ризицима. Праћење утврђених 

ризика обухвата и праћење спровођења мера за 

смањење ризика. Ризике треба редовно ажурирати и 

разматрати како би одговори на њих и даље били 

ефикасни. Овим се процењује ефикасност 

управљања ризицима и потреба додатног утицаја на 

ублажавање истих. У складу са тим, регистри 

ризика се ажурирају сваке године, а по потреби и 

чешће.  

 Град ће успоставити интерно извештавање о 

управљању ризицима у складу с властитим 

потребама (временско раздобље и извештавања, 

садржаји извештаја, ниво потребних детаља и сл.) 

како би највише руководство било информисано о 

најзначајнијим ризицима и мерама које се 

предузимају у вези са управљањем ризицима. 

 Извештавање о ризицима спроводиће се 

једном годишње у склопу Годишњег извештаја о 

систему финансијског управљања и контроле. 

 

4.УЛОГЕ, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ 

 Финансијско управљање и контрола је 

систем политика, процедура и активности које 

успоставља, одржава и редовно ажурира 

руководилац корисника јавних средстава, а којим 

се, управљајући ризицима, обезбеђује уверавање у 

разумној мери да ће се циљеви корисника јавних 

средстава остварити на правилан, економичан, 

ефикасан и ефективан начин, кроз: 

1) пословање у складу са прописима, 

унутрашњим актима и уговорима; 

2) потпуност, реалност и интегритет 

финансијских и пословних извештаја; 

3) добро финансијско управљање; 

4) заштиту средстава и података. 

 У складу са тачком 3.1.2 Стратегије развоја 

интерне финансијске контроле у јавном сектору у 

Републици Србији за период 2017-2020. године, 

чланом 11. Правилника и одељком 2. Стратегије за 

увођење и развој финансијског управљања и 

контроле у Граду, управљање ризицима је једна од 

најзначајнијих одговорности управљачке структуре. 

Сходно члану 12. Правилника руководиоци на 

различитим нивоима управљања, у складу са 

додељеним задацима, одговорни су за испуњавање 

циљева у оквиру својих надлежности, а тиме и 

управљање ризицима.  

 Самим тим, руководиоци на свим нивоима 

морају осигурати услове потребне за несметано 

одвијање свих активности управљања ризицима и 

увођење одговарајућих и ефективних механизама за 

њихово смањивање на прихватљив ниво. Сви 

запослени су укључени у управљање ризицима и 

треба да буду свесни своје одговорности у 

идентификовању и управљању ризиком. 

 Како би се осигурало успешно спровођење 

процеса управљања ризицима, одређена су 

овлашћења и одговорности како следи: 

Градоначелник: 

• Одређује сатратешки смер и стварање услова 

за несметано спровођење свих активности 

везаних за управљање ризицима, 

• Обезбеђује највиши ниво подршке за 

управљање ризицима, 

• Предлаже Градском већу доношење 

Стратегије управљања ризицима, 

• Обезбеђује да је Регистар ризика успостављен 

на нивоу постављених  циљева и да се редовно 

прати 

Начелник управе: 

• Обезбеђује да је Регистар ризика на нивоу 

успостављених циљева и да се редовно прати, 

• Обезбеђује ефикасно управљање ризицима у 

управи, 

• Обезбеђује да се Стратегија управљања 

ризицима оцењује најмање једном годишње, 

• Обезбеђује да је Регистар ризика на нивоу 

постављених циљева ажуриран најмање једном 

годишње. 

Руководилац одељења/службе: 

• Обезбеђује свакодневно управљање 

ризицима, 

• Обезбеђује да се управљање ризицима у 

њиховом подручју одговорности проводи у 

складу са Стратегијом управљања ризицима, 

• Обезбеђује да су запослени упознати са 

процесом управљања ризицима и да су свесни 

циљева, приоритета и главних ризика с којима 

се суочава њихова организациона јединица, и 

Град у целини, 

• Промовише културу управљања         

ризицима, 

• Подстиче запослене и оспособљава их за 

системско препознавање и решавање ризика 

који прете њиховим активностима, 

• Обезбеђује правовремено и системско 

извештавање о ризицима на нивоу 

организационе јединице, 

• Утврђује и развија нове контролне мере и 

планове за даље побољшавање контрола. 

 Координатор за успостављање процеса 

управљања ризицима: 

• Координира имплементацијом процеса 

управљања ризицима у Граду  

• Обезбеђује да су сви руководиоци упознати с 

потребом увођења управљања ризицима, 

• Подстиче културу управљања ризицима и 

пружа подршку руководиоцима у ефективном 

управљању ризицима јачањем свести 
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управљачког дела Града о потреби системског 

управљања ризицима, 

• Спроводи активности у вези с прикупљањем 

података о ризицима и евидентирањем података 

о ризицима у Регистар ризика Града, 

• Прати провођење мера и припрема извештај 

о управљању ризицима за руководство 

• Управља документацијом везаном за ризике. 

Запослени у Граду: 

• Обезбеђују да су идентификовани ризици 

који би могли резултирати неиспуњењем 

кључних циљева и задатака, 

• Пријављују надређеном руководиоцу сваки 

нови ризик или неодговарајуће постојеће мере 

контроле, 

• Примењују контролне механизме у циљу 

ублажавања ризика, 

• Утврђују и развијају нове контролне 

механизме и планове за даље побољшавање 

контрола, 

• Свесни су политике управљања ризицима 

која се спроводи у Граду. 

 Улога интерне ревизије у процесу управљања 

ризицима је независна и објективна. 

Интерна ревизија у оквиру своје функције врши 

засебну процену ризика за потребе доношења 

стратешког и годишњег плана интерне ревизије. 

Спровођењем ревизије у подручјима која су 

процењена као најризичнија и давањем препорука 

за побољшање интерних контрола у ревидираним 

процесима, као и давањем саветодавних услуга, 

доприноси побољшању процеса управљања 

ризицима и остваривању постављених циљева на 

нивоу Града. 

 

5. КОМУНИКАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА 

  Комуникација о питањима ризика важна је с 

обзиром да је потребно: 

1. Осигурати да сви разумеју, на начин који 

одговара њиховој улози, шта су стратегија, 

циљеви, приоритетни ризици и како се 

њихове одговорности уклапају у тај оквир 

рада, 

2. Осигурати да се искуство из управљања 

једним ризиком може пренети и  осталима 

који се могу срести с тим ризиком, 

3. Осигурати да сви нивои управљања траже 

и добијају одговарајуће информације о 

управљању ризицима у оквиру својих 

надлежности контроле, које ће им омогућити 

да планирају радње у односу на ризике чији 

степен није прихватљив, као и уверење да су 

ризици, који се сматрају прихватљивим, под 

контролом.  

 Размена знања и искуства с јединицама 

локалне самоуправе Републике Србије, земљама 

чланицама Европске уније и других земаља, 

доприноси побољшању процеса управљања 

ризицима и целокупном побољшању пословања 

Града. 

 Град је обавезан да спроводи едукацију 

запослених о свим аспектима управљања ризиком. 

Едукације организује и спроводи руководилац за 

финансијско управљање и контролу, уз помоћ Радне 

групе, ЦЈХ и одговарајућих стручњака (интерних и 

екстерних).На подручју едукације осигураће се 

следећа усавршавања:  

• упознавање са Стратегијом управљања 

ризицима за све запослене, укључујући 

обавезу упознавања нових запослених и 

• радионице у вези утврђивања ризика 

приликом израде планских докумената. 

 

6. 6. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ 

 Кључни показатељи успешности пратиће се 

кроз: израду и годишње ажурирање регистра 

ризика, проценат спровођења мера за ублажавање 

ризика у планираним оквирима, уношењем нових 

мера у регистар ризика, одржане састанке на којима 

се разматрала изложеност ризику и поновно 

постављање приоритета. 

 Успешност спровођења процеса управљања 

ризицима огледа се и кроз смањење броја препорука 

интерне и екстерне ревизије. 

 

7. ПРЕГЛЕД / АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ У 

СКЛАДУ СА НАЈБОЉОМ ПРАКСОМ 

 Стратегија управљања ризиком ажурираће се 

према потреби, а најмање једном у три године, 

сходно развоју процеса управљања ризицима у 

Граду и захтевима Министарства финансија 

Републике Србије. 

 Стратегија ступа на снагу осмог дана од дана 

објављаивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:26.11.2018. 

године, број:06-216/2/2018-04 

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК                                                                                            

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

              др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Неважећа документа: 

-Џемила Зекировић из Врање, неважеће јединствено 

сведочанство О.Ш.“ Вуле Антић“ Врање.  
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