
ЛЕСКОВАЦ

748.

На основу члана 41. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", број: 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), члана 2. и
16. Одлуке о Градском већу града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", број: 15/08),
члана 4. Пословника о раду Градског већа града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
број: 11/08), Градско веће града Лесковца на 48.
седници одржаној 25. октобра 2017. године,
донело је:

ОДЛУКУ 

О ПРИКЉУЧЕЊУ НОВИХ КОРИСНИКА

НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

ЈКП “ТОПЛАНА” ЛЕСКОВАЦ ИЗРАДОМ

ПОДСТАНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ

СЕКУНДАРНОМ МРЕЖОМ

Члан 1.

Налаже се ЈКП “Топлана” да о свом трошку при-
кључи на систем даљинског грејања ОШ “Светозар
Марковић”, Прекршајни суд Лесковац и АД Црна
Трава, и то тако што ће у постојећој подстаници
која се налази у ОШ “Светозар Марковић” на
примарни топловод прикључити још један изме-
њивач са неопходном арматуром потребном за
поуздано функционисање система и припадајућим
секундарним топловодом, спојити са постојећом
унутрашљом цевном мрежом предметних субјека-
та.

Све евентуалне измене на унутрашњој цевној
мрежи као и грејним телима у оквиру фискултурне
сале ОШ “Светозар Марковић” урадиће ЈКП “То-
плана” о свом трошку.

Члан 2.

Потребне радове ЈКП “Топлана” извешће, тако
да квалитет грејања буде у складу са Одлуком о
производњи и испоруци топлотне енергије ( "Сл.
гласник града Лесковца", број: 15/13).

Члан 3.

ЈКП “Топлана” ослободиће ОШ “Светозар Мар-
ковић” плаћања цене прикључка, предвиђене чла-
ном 25. Одлуке о производњи и испоруци топлотне
енергије у износу од 403.309,6 РСД на дан 17. 9.
2017. године (просечна бруто зарада у РС за
месец седми 2017. године).

Члан 4.

Потребни радови морају бити изведени до на-
ступања предстојеће грејне сезоне 2017/2018. го-
дине.

Члан 5.

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

Број: 061-31/17-И
У Лесковцу, 25. октобра 2017.године
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члана 4. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 27/2011
и 33/2014), члана 2. и 16. Одлуке о Градском
већу града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“ број 15/08) и члана 4. Пословника о
раду Градског већа града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца“ број 11/08), Градско
веће града Лесковца, на 48. седници одржаној
25. октобра 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ - СУШЕ

НА РАТАРСКИМ, ПОВРТАРСКИМ И

ВОЋАРСКИМ КУЛТУРАМА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за процену штете у пољо-
привреди од елементарне непогоде - суше на ра-
тарским, повртарским и воћарским културама на
територији града Лесковца за 2017. годину (у да-
љем тексту: Комисија) у саставу:

1. Нинослав Стаменковић, дипл. инж. пољопри-
вреде - председник

2. Душан Ђорђевић, дипл. инж. пољопривреде -
члан и

3. Небојша Станковић, дипл инж. пољопривреде
- члан.

II

Задатак Комисије из члана I овог Решења је да:

• теренским радом утврди параметре настале
штете,

• записнички констатује/изврши процену настале
штете од суше на ратарским, повртарским и
воћарским културама на територији града Лес-
ковца за 2017. годину (глобално и појединач-
но),

• Након извршене процене сачини и достави из-
вештај Градском већу града Лесковца.

III

Стручне и административно техничке послове
Комисије обављаће Одељење за привреду и по-
љопривреду Градске управе града Лесковца.

IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.

Број: 061-31/17-11
У Лесковцу, 25.октобра 2017.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
др Горан Цветановић ,с.р.

750.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 41.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), члана 2, 4. и 37 Пословника о раду
Градског већа ("Службени гласник града Лесковца",
број 11/08) и Одлуке о измени и допуни Одлуке
о буџету града Лесковца за 2017. годину ("Служ-
бени гласник града Лесковца", број 9/2017),
Градско веће града Лесковца на 48. седници одр-
жаној 25. октобра 2017. године, донело је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ

ПОМОЋИ РЕДОВНИМ УЧЕНИЦИМА

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ

МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ

ПОРОДИЦА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА

ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Додељује се једнократна новчана помоћ за набавку
уџбеника редовним ученицима основних и сред-
њих школа из материјално угрожених породица
са подручја града Лесковца за школску 2017/2018.
годину.

Члан 2.

Обавезује се Центар за социјални рад у Лесковцу
да, на основу Списка корисника новчане социјалне
помоћи и чланова породице - деце школског уз-
раста, који ће усагласити са подацима о редовним
ученицима из основних и средњих школа са под-
ручја града Лесковца, спроведе процедуру исплате
једнократне новчане помоћи ученицима за набавку
уџбеника.
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Члан 3.

Појединачни износ једнократне новчане помоћи
износи 5.000,00 динара.

О признавању права на исплату једноктратне
новчане помоћи ученицима, Центар за социјални
рад у Лесковцу донеће појединачна решења.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Члан 5.

Одлуку доставити: Центру за социјални рад у
Лесковцу, Одељењу за друштвене делатности и
локални развој и Одељењу за финансије.

Број: 061-31/17-И
У Лесковцу, 25.октобра 2017. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
др Горан Цветановић,с.р.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

МЕДВЕЂА

751.

На основу члана 18. став 6. и члана 22. и 27.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр.
72/11 и 88/13), члана 93. Статута општине Медвеђа
(„Сл. гласник града Лесковаца", бр. 18/2008 и
38/2012) и члана 2б. Одлуке о прибављању ,рас-
полагању, коришћењу и управљању стварима у
јавној својини Општине Медвеђа,донета на сед-
ници СО-Медвеђа под. бр: 06-631/2015 -1/6 од
21. 12. 2015. године, Општинско веће општине
Медвеђа, на седници одржаној 17. октобра 2017.
године, доноси

ОДЛУКА 

O ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У

МЕДВЕЂИ НА „ОБЈЕКТУ ЗА ЗАШТИТУ

ОДРАСЛИХ И СТАРИХ" УПИСАНИМ У

„В" ЛН БР. 1171/ПОД БР 3/ НА КП. БР. 34

КО МЕДВЕЂА, У МЕДВЕЂИ

I

ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Центру за со-
цијални раду Медвеђи, на „Објектуза заштиту
одраслих и старих" уписаним у „В" ЛН бр. 1171
/под бр 3/ на кп. бр. 34 КО Медвеђа у Медвеђи,по-
вршине 131м2.

II

Право коришћења на непокретностима из тачке I
ове Одлуке преноси се без накнаде, ради обављања
делатности Центра за социјални рад у Медвеђи
,у складу са актом о оснивању установе, као и
споразумом о изградњи објекта за дневни боравак
за старе на територији Општине Медвеђа.

III

Центар за социјални рад у Медвеђи има право да

непокретности из тачке I ове одлуке користи у

складу са њеном природом и наменом ,као и да

управља истом у складу са законом, споразумом

о изградњи објекта за дневни боравак за старе на

територији Општине Медвеђа, а за сваку промену

намене објекта, прибави сагласност.

IV

Право коришћења на непокретностима у својини

општине престаје у случају њиховог отуђења из

јавне својине општине, на основу одлуке над-

лежног органа ,независно од воље носиоца права

коришћења на тим непокретностима као и у

другим случајевима утврђеним законом. 

V

На основу ове Одлуке извршиће се упис права

коришћења Центра за социјални рад у Медвеђи,

на непокретностима из тачке I ове Одлуке у јавне

књиге о евиденцији непокретности и правима на

њима.

VI

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику

града Лесковаца"

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 
Број: 06-41/2017-111 

14. 10. 2017.године

Председник,
др Небојша Арсић



MEDVEGJË

751.

Në bazë të nenit 18.alineja 6 dhe neni 22 dhe 27.Ligji

mbi pronën publike (Gazeta zyrtare e RS nr 72/11

dhe 88/13), neni 93, Statuti i komunës së Medvegjës

(Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr 18/2008 dhe

38/2012) dhe neni 26.Vendimi mbi blerjen, asgjësimin,

përdorimin dhe menaxhimin e pronës publike të ko-

munës së Medvegjës , e aprovuar në seancën e KK

të Medvegjës nën nr:06-631/2015-I/6 prej 21. 12.

2015. Këshilli komunal I komunës së Medvegjës ,

në seancën e mbajtur 17 tetor viti 2017 nxjer:

VENDIMI 

MBI TRANSFERIMIN E PERDORIMIT TË

DREJTAVE TË QENDRES PËR PUNË

SOCIALE NË MEDVEGJË NË “OBJEKTIN

PËR MBROJTJEN E TË RRITURVE DHE TË

MOSHUARVE” TË REGJISTRUAR NË “V”

LN NR 1171/NËN NR 3/ NË PK.NR.34 KK

MEDVEGJË NË MEDVEGJË.

I

Transferohen të drejtat e përdorimit të Qendrës për

punë sociale në Medvegjë, në “Objektin” për mbrojtjen

e të rriturve dhe të moshuarve” të regjistruar në “V”

LN nr 1171/nën nr 3/ në pk. nr. 34 KK Medvegjë në

Medvegjë, sipërfaqja 131m2.

II

E drejta për të përdorur në pasurin e palujtshme nga

pika I Vendimi transerohet pa kompensim, për arsyje

e kryerjes së aktiviteteve të Qendrës për punë sociale

në Medvegjë, në përputhje me aktin mbi themelimin

e institucionit,si dhe me marrveshje mbi ndërtimin e

objektit për qëdrimin ditor për të moshuarit në

teritorin e komunës së Medvegjës.

III

Qendra për punë sociale në Medvegjë ka të drejt që

pasurin e patundëshme nga pika I të Vendimit të

përdor në përputhje me natyr dhe qëllimin e saj , si

dhe menaxhon me të njejtën në përputhje me ligjin,me

marrveshje për ndërtimin e objektit për qëndrim

ditor për të moshuarit në teritorin e komunës së

Medvegjës, kurse për çdo ndryshim i qëllimit të ob-

jektit,të merr pëlqimin.

IV

Të drejtën për përdorimin e pasurisë së patundëshme

në pronën e komunës do të pushojë në rast të

tjetërsimit të tyre nga prona publike e komunës,në

bazë të vendimit të organit kompetent, pavarësisht

nga vullneti i bartësit të së drejtës të përdorimit në

ato patundëshmëri si dhe në raste tjera të përcaktuara

me ligj,

V

Në bazë të këti Vendimi do të bëhet regjistrimi i të

drejtave të Qendrës për punë sociale në Medvegjë,

në patundëshmëri nga pika I të këti Vendimi në

librat publike mbi evidencën e patundëshmërive dhe

drejtave në ato.

VI

Ky Vendim të shpallet në “Gazetën zyrtare të qytetit

të Leskocit”

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS 
SË MEDVEGJËS

Numër:06-41/2017-III 
14.10.2017

Kryetari,
Dr. Nebojsha Arsiq

БОЈНИК

752.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи

("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и

101/2016), чл. 138 ст. 2. Закона о спорту ("Сл.

гласник РС", бр. 10/2016),члана 58. Статута оп-

штине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца" бр.

11/08, 23/08, 3/09, 9/09 и 21/2015), Правилника о

категоризацији и суфинансирању спортских клу-
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бова и удружења, организација и манифестација

на територији општине Бојник и члана 24. По-

словника Општинског већа општине Бојник ("Сл.

гласник града Лесковца бр. 17/2012), Општинско

веће општине Бојник, на седници одржаној дана

6. 11. 2017. године, доноси

ОДЛУКА 

O РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ

КЛУБОВИМА И УДРУЖЕЊИМА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

I

Укупан износ одобрених средстава у износу од
520.000, динара по основу конкурса објављеног
25. 9. 2017. године, намењених за финансирање
или суфинансирање програма/пројеката спортских
клубова и удружења из области спорта у 2017.
години расподељују се на следећи начин:

1. Шаховском кпубу "Подгора", за унапређење
шаховског спорта на територији оштине Бојник
у 2017. години износ од 60.000 динара,

2. Карате клубу "Пуста Река" Бојник, за активности
карате клуба "Пуста Река" Бојник, износод
110.000 динара и

3. Кошаркашком клубу "Пуста Река" Бојник, за
развој кошарке у Бојнику у 2017. години, износ
од 350.000 динара.

II

Уколико се подносилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се
да је одустао од предлога програма.

Одобрена средства се преносе спортским удру-
жењима на основу уговора за реализовање одоб-
рених програма-пројеката, закључених између
општине Бојник и спортских удружења.

III

Одлуку објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

03 Број: 235-59-4/2017 
Бојник, 6. 11. 2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Ненадовић

753.

На основу члана 7а.став 2. Закона о порезима на
имовину ("Сл. Гласник РС", бр. 26/2001, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 47/2013 и
68/2014 ) и члана 7. Одлуке о висини стопа пореза
на имовину, висину стопа амортизације и ут-
врђивању зона са коефицијентима за утврђивање
пореза на имовину на територији општине Бојник
("Сл. гласник општине Лесковац" бр. 22/2014) на
основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС"бр. 129/07 и 83/2014- др.закон
и 101/2016), члана 58'. Статута општине Бојник
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 11/08, 23/08,
3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Послов-
ника Општинског већа општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 17/2012), Општинско
веће општине Бојник утврђује и објављује про-
сечне цене одговарајућих непокретности на основу
којих је за текућу годину утврђена основица
пореза на имовину за непокретности обвезника
који не воде пословне књиге и то у зони која је
према Одлуци Скупштине општине Бојник ут-
врђена као најопремљенија у смислу члана 6.
став 3. Закона, на седници одржаној дана 6. 11.
2017 године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2018. годину на територији
општине Бојник и одређивању просечних цена
одговарајућих непокретности на основу којих је
за текућу годину утврђена основица пореза на
имовину за непокретности обвезника који не
води пословне књиге које се налазе у најопрем-
љенијој (првој) зони.

Члан 1.

Овим решењем утврђују се просечне цене квад-
ратног метра одговарајућих непокрегности за ут-
врђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији општине Бојник.

Члан 2.

На територији општине Бојник одређено је четири
зона за утврђивање пореза на имовину, а као
најопремљенија одређена је прва зона.

Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину
на територији општине Бојник износе:
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Члан 3.

Одређују се просечне цене непокретности на ос-
нову којих је за текућу годину утврђена основица
пореза на имовину обвезника који не води по-
словне књиге, које се налазе у најопремљенијој

првој зони, за одговарајуће непокретности, за
које у члану 2. овог решења, нису утврђене про-
сечне цене по метру квадратном, за утврђивање
пореза на имовину за 2018 . годину на територији
општине Бојник, и то:
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Члан 4.

Ово решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца" и на интернет страни општине
Бојник.

Члан 5.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лес-
ковца", а примењује се од 01. јануара 2018. годи-
не.

03 Број: 235-59-5/2017 
Бојник, 6. 11. 2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Ненадовиђ

754.

На основу члана 15 в став 2. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 47/11 и 93/12, 99/13, 125/14 и 195/15),
тарифног броја 3 . Одлуке о локалним комуналним

таксама ("Сл. гласник града Лесковца", бр.
53/2016), члана 46.3акона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", 129/07 и 83/ 2014 - др. закон и
101/2016), члана 58. Статута општине Бојник
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 11/08, 23/08,
3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Послов-
ника Општинског већа општине Бојник ("Служ-
бени гласник града Лесковца", бр. 17/2012), Оп-
штинско веће општине Бојник, на седници одр-
жаној дана 6. 11. 2017. године, донело је

ОДЛУКУ 

УСКЛАЂЕНОМ ИЗНОСУ ЛОКАЛНЕ

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ

МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И

ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И

МАШИНА

Члан1.

Овом Одлуком врши се усклађивање локалне ко-
муналне таксе за држање моторних , друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина која се плаћа приликом регистрације
возила а у складу са Законом о финансирању ло-



калне самоуправе. Одлуке о локалним комуналним
таксама и Усклађеним највишим износима локалне
комуналне таксе за држање моторних, друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних во-
зила и машина које је објавила Влада Републике
Србије.

Члан 2.

За држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина,
приликом регистрације возила плаћа се локална
комунална такса и то:

1) за теретна возила:

- за камионе до 2 т носивости - 1.180,оо динара,

- за камионе од 2 т до 5 т носивости - 1.760,оо
динара,

- за камионе од 5 т до 12 т носивости - 2.950,оо
динара, 

- за камионе преко 12 т носивости - 4.730,оо ди-
нара; 

2) за теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) - 370,оо динара;

3) за путничка возила:

- до 1.150 цм3 - 370.оо динара,

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 - 480,оо динара

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 - 700,оо динара,

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 - 940,оо динара,

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 - 2.130,оо динара

- преко 3.000 цм3 -  - 4.730,оо динара;

4) за мотоцикле: 

- до 125 цм3 - 230,оо динара,

- преко 125 цм3 до 250 цм3 - 480,оо динара,

- преко 250 цм3 до 500 цм3 - 700,оо динара,

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 - 940,оо динара,

- преко 1.200 цм3 - 1.180,оо динара;

5) за аутобусе и комби бусеве - 55,оо динара по
регистрованомседишту;

6) за прикључна возила: теретне приколице, по-
луприколице и специјалне теретне приколице
за превоз одређених врста терета:

- 1 т носивости - 370,оо динара,

- од 1 т до 5 т носивости - 600,оо динара,

- од 5 т до 10 т носивости - 830,оо динара,

- од 10 т до 12 т носивости - 1.060,оо динара,

- носивости преко 12 т - 1.180, оо динара;

7) за вучна возила (тегљаче):

- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.180,оо
динара,

- чија је снага мотора од 66-96 киловата - 1.760,оо
динара,

- чија је снага мотора од 96-132 киловата -
2.370,оо динара,

- чија је снага мотора од 132-177 киловата -
2.950,оо динара,

- чија је снага мотора преко 177 киловата -
3.550,оо динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз
пчела - 940,оо.

Члан З.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у "Службеном гласнику града Лесковца",
а примењиваће се од првог дана наредног месеца
од дана објављивања.

03 Број: 235-59-6/2017 
Бојник, 6. 11. 2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Небојша Ненадовић

ЦРНА ТРАВА

755.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016) и члана 28. Статута
општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца“, број 17/2012), Скупштина општине
Црна Трава, на својој седници одржаној дана, 9.
11. 2017. године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ

ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА

РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСАНДАР

СТОЈАНОВИЋ“ ЦРНА ТРАВА ЗА

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
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1.

Прихвата се Годишњи извештај о реализацији
Плана рада Основне школе „Александар Стојано-
вић“ Црна Трава за школску 2016/2017. годину,
број 287/17 од 7. 9. 2017. године.

2.

Годишњи извештај о реализацији плана рада Ос-
новне школе „Александар Стојановић“ Црна
Трава за школску 2016/2017. годину, број 287/17
од 7. 9. 2017. године је саставни део овог реше-
ња.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

5.

Решење доставити Основној школи „Александар
Стојановић", Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 192/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

756.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016) и члана 28. Статута
општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца“, број 17/2012), Скупштина општине
Црна Трава, на својој седници одржаној дана 9.
11. 2017. године донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН

РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСАНДАР

СТОЈАНОВИЋ“ ЦРНА ТРАВА ЗА

ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне
школе „Александар Стојановић“, Црна Трава за
школску 2017/2018. годину, број 290/17 од 7. 9.
2017. године.

2.

Годишњи план рада Основне школе „Александар
Стојановић“ Црна Трава за школску 2017/2018.
годину, број 290/17 од 7. 9. 2017. године је
саставни део овог решења.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

5.

Решење доставити Основној школи „Александар
Стојановић“, Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 193/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

757. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014
- др. закон) и члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на
својој седници одржаној дана 9. 11. 2017. године
доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„МЛАДОСТ“ ЦРНА ТРАВА ЗА РАДНУ

2016/2017. ГОДИНУ
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1.

Прихвата се Извештај о раду Предшколске уста-
нове „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017.
годину, број 176 од 18. 9. 2017. године.

2.

Извештај о раду Предшколске установе „Младост"
Црна Трава за радну 2016/2017. годину, број 176
од 18. 9. 2017 је саставни део овог Решења.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

5.

Решење доставити ПУ “Младост“ Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 194/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

758.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016) и члана 28. Статута
општине Црна Трава („Службени гласник града
Ј1есковца“, број 17/2012), Скупштина општнне
Црна Трава, на својој седници одржаној дана 9.
11. 2017. године донела је

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН

РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

„МЛАДОСТ“ ЦРНА ТРАВА ЗА РАДНУ

2017/2018. ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на План рада Предшколске
установе „Младост“ Црна Трава за радну
2017/2018. годину, број 139 од 30. 8. 2017. годи-
не.

2.

План рада Предшколске установе „Младост“
Црна Трава за радну 2017/2018. годину, број 139
од 30. 8. 2017. године је саставни део овог Реше-
ња.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

5.

Решење доставити ПУ „Младост“ Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 195/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

759.

На основу члана 104. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016) и
члана 28. Статута општине Црна Трава („Службени
гласник града Лесковца“, број 17/2012), Скупштина
општине Црна Трава на седници одржаној дана
9. 11. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ У

ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА ЗА РАДНУ

2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се мрежа установа за
децу у општини Црна Трава.

Члан 2.

Мрежа предшколских установа у општини Црна
Трава састоји се од:
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1. Предшколска установа „Младост“ Црна Трава
и то:

а) Целодневни боравак :

- за узраст деце од 1 до 5,5 година - садашњи
број једна група

б) Четворочасовни програм

- За узраст деце од 5,5 године до 6,5 године -
једна група

Члан 3.

Обим делатности изражен у броју група по обли-
цима рада са децом утврђује се Годишњим про-
грамом рада који доноси установа у складу са
Законом, а одобрава га Скупштина општине Црна
Трава.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 196/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

760.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014
др.закон) и члана 28. Статута општине Црна Тра -
ва („Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава на
седници одржаној дана 9. 11. 2017. године, донела
је

ОДЛУКУ 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ВЕЋИ ОДНОСНО

МАЊИ БРОЈ ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ

ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ

УСТАНОВИ „МЛАДОСТ“ ЦРНА ТРАВА 

ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се већи односно мањи
број деце у васпитној групи због немогућности

формирања васпитних група у складе са Зако-
ном.

Члан 2.

Број деце у васпитној групи утврђен Законом,
може бити већи односно мањи за 20% због иска-
заних потреба и интереса деце и родитеља.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 197/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

761.

На основу члана 32 став 1. тачка 6. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016) и члана
28 став 1. тачка 6. Статута општине Црна Трава
(„Службени гласник града ЈТесковца“, број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава на
седници од 9. 11. 2017. године, донелаје

ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ БЕСПЛАТНОГ

ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

„МЛАДОСТ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ 

ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

1.

ОДОБРАВА СЕ бесплатан целодневни боравак
деце предшколског узраста за радну 2017/2018.
годину у Предшколској установи „Младост“ у
Црној Трави.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
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3.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

4.

Одлуку доставити Предшколској установи „Мла-
дост“ у Црној Трави, Савету родитеља и пред-
седнику Управног одбора Предшколске установе
„Младост“ Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 198/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

762.

На основу члана 32. и 57. Закона о локалној са-

муоправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,

83/2014 и 101/2016), члана 28. и 65. Статута оп-

штине Црна Трава („Службени гласник града

Ј1есковца“, број 17/2014), Скупштина општине

Црна Трава, на својој седници, одржаној дана 9.

11. 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЦРНА

ТРАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

1.

Прихвата се.Извештај о раду Општинске управе
општине Црна Трава за 2016. годину, број 031-
12/2017-03 од 28. 9. 2017. године, који је израдила
Начелница Општинске управе.

2. 

Извештај о раду Општинске управе општине
Црна Трава за 2016. годину је саставни део овог
Решења.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

4.

Решење доставити Начелнику Општинске управе
општине Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 199/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

763.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/2009 ... 99/2016),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон) и члана 28. Статута општине Црна Трава
(„Службени гласник града Ј1есковца“, број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на
својој седници одржаној дана 9. 11. 2017. године
доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА ЗА ПЕРИ 

ОД 1. 1. 2017. - 30. 9. 2017. ГОДИНЕ

1.

Прихвата се Извештај о извршењу буџета општине
Црна Трава за период 1. 1. 2017. -30. 9. 2017. го-
дине.

2.

Извештај о извршењу буџета општине Црна Трава
за период 1. 1. 2017. - 30. 9. 2017. године је
саставни део овог решења.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном гласнику града Ј1есковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 200/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић
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764.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014
- др.закон), члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012), члана 77. Закона о приватизацији („Служ-
бени гласник РС“, број 83/2014, 46/2015, 112/2015
и 20/2016) и тачке 3. Закључка Владе Републике
Србије 05 број 023-8375/2017 од 31. августа 2017.
године, Скупштине општине Црна Трава, на својој
седници одржаној дана 9. 11. 2017. године доно-
си

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

КОНВЕРТОВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА У УДЕО У

КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

„ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА“ 

А.Д. КРУШЕВАЦ

1.

Прихвата се Препорука Владе Републике Србије
дата Закључком 05 број 023- 8267/2016-1 од 11.
октобра 2016. године са Изменама и допунама
05 број 023- 8357/2017 од 31. августа 2017. године
и ДАЈЕ СЕ САГЈ1АСНОСТ да се у поступку
усвајања Унапред припремљеног плана реорга-
низације (у даљем тексту: УППР) субјекта при-
ватизације „Трајал корпорација“ А.Д. Крушевац
(у даљем тексту: Друштво), потраживања општине
Црна Трава према Друштву по основу уступљених
јавних прихода са стањем на дан 31.12.2016. го-
дине, које ће бити утврђено записником надлежне
организационе јединице Пореске управе, кон-
вертује у удео Општине Црна Трава у капиталу
Друштва.

2.

ДАЈЕ СЕ САГЈ1АСНОСТ да се потраживања
општине Црна Трава настала у периоду после
31.12.2016. године до дана доношења решења о
потврђивању усвајања УППР-а, које ће бити ут-
врђено записником надлежне организационе једи-
нице Пореске управе, конвертују у удео општине
Црна Трава у капиталу Друштва, у случају усвајања
УППР-а.

3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

4.

Одлуку доставити Привредном друштву „Трајал
корпорација“ А.Д. Крушевац, улица Паруновачка
18 V, Министарству финансија - Пореској управи
ради даље реализације ове Одлуке и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 201/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

765.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014
- др.закон), члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012), члана 76. и 77. Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС“, број 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016) и Закључка Владе Републике
Србије 05 број 023-3362/2017 од 25. марта 2016.
године, Скупштине општине Црна Трава, на својој
седници одржаној дана 9. 11. 2017. године доно-
си

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТПИС

ДУГА И КОНВЕРТОВАЊЕ

ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

У УДЕО У КАПИТАЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ

ПРЕДУЗЕЋА „МОСТОГРАДЊА“ 

А.Д. БЕОГРАД

1.

ДАЈЕ СЕ САГЈ1АСНОСТ да се у поступку
усвајања Унапред припремљеног плана реорга-
низације (у даљем тексту: УППР) субјекта при-
ватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“
а.д. Београд, МБ 07023251 (у даљем тексту:
Друштво), потраживања општине Црна Трава
према Друштву по основу уступљених јавних
прихода за период 1. 9. 2015. - 31. 12. 2015. го ди -
не, у висини од 40.839,46 динара, утврђеној од
стране Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије, отпишу, у случају усвајања
УППР-а.
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2.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се у поступку
усвајања Унапред припремљеног плана реорга-
низације (у даљем тексту: УППР) субјекта при-
ватизације Грађевинског предузећа „Мостоградња“
а.д. Београд, МБ 07023251 (у даљем тексту: Друш -
т во), потраживања општине Црна Трава према
Друштву по основу уступљених јавних прихода
са стањем на дан 31. август 2015. године, у виси -
ни од 638.270,58 динара, утврђеној од стране
По реске управе Министарства финансија Репуб-
лике Србије, конвертују у трајни улог Општине
Црна Трава у капиталу Друштва, у случају усвајања
УППР-а.

3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

4.

Одлуку доставити Грађевинском предузећу „Мо-
стоградња“, Влајковићева 19А, Београд - Стари
Град, Министарству финансија - Пореској управи
и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 202/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

766.

На основу члана 6. ст. 5 до 7. и члана 7а Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“,

бр. 26/2001, „Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002 - одлука
СУС и „Сл.гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002-
др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012- одлука УС, 47/2013 и
68/2014 - др.закон), чл. 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007
и 83/2014 - др. закон) и члана 28. став 1. тачка 13.
Статута општине Црна Трава („Службени гласник
града Лесковца“ број 17/2012), Скупштина оп-
штине Црна Трава, дана 9. 11. 2017. године, до-
носи

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА

ТРАВА

Члан 1.

Овим одлуком утврђују се просечне цене квад-
ратног метра одговарајућих непокретности за ут-
врђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији општине Црна Трава.

Члан 2.

На територији општине Црна Трава одређено је
4 зона за утврђивање пореза на имовину, у завис-
ности од комуналне опремљености јавним објек-
тима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Црна Трава, с тим да је зона 1
утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
на територији општине Црна Трава зони износе:
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Члан 3.

Ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику
града Лесковца“ и на интернет страници
www.opstinaсrnatrava.org.rs.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Лес-
ковца, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 203/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

767.

На основу члана 116. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања, („Службени
гласник РС“, број 88/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 -
др.закон) и члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава на
седници одржаној дана 9. 11. 2017. године донела
је следеће

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНУ ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“ 

ЦРНА ТРАВА

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Златановић из Градске,
општина Црна Трава са функције члана Школског
одбора Основне школе „Александар Стојановић“
Црна Трава

2.

До разрешења је дошло на предлог Савета роди-
теља Основне школе „Александар Стојановић“
Црна Трава, као овлашћеног предлагача.

3.

Решење ступа на снагу даном доношења.

4.

Диспозитив решења објавити у „Службеном глас-
нику града Ј1есковца“, а решење са образложењем
доставити Основној школи „Александар Стојано-
вић“, Црна Трава и Зорану Златановићу.

5.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је ко-
начно у управном поступку. Против овог Решења
може се покренути управи спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана до-
стављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 204/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић

768.

На основу члана 116. став 5. Закона о основама
система образовања и васпитања, („Службени
гласник РС“, број 88/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 -
др.закон) и члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
17/2012),Скупштина општине Црна Трава на сед-
ници одржаној дана 9. 11. 2017. године донела је
следеће

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ“ 

ЦРНА ТРАВА

1.

ИМЕНУЈЕ СЕ Милена Младеновић из Кривог
Дела, општина Црна Трава, за члана Школског
одбора Основне школе „Александар Стојановић“,
Црна Трава, из реда родитеља, на предлог Савета
родитеља.
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2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

3.

Диспозитив решења објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“, а решење са образложењем
доставити Милени Младеновић и Основној школи
„Александар Стојановић“, Црна Трава.

4.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је
коначно у управном поступку. Против овог Решења

може се покренути управи спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана до-
стављања решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Бр. 205/2017-01 

9. 11. 2017. године 

Председник
Јоца Митић
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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ

769.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопри-
вредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06,
65/08 - др закон, 41/09 , 112/15 и 80/17) Правилника
о условима и поступку давања у закуп и на ко-
ришћење пољопривредног земљишта у државној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 16/2017) и члана
1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопри-
вредног земљишта у државној својини 01 број
06-25-6/17 од 19. 4. 2017. године, председник оп-
штине Власотинце је дана 30. 10. 2017. године,
донео

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И 

ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ  

расписује

ОГЛАС 

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ 

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 

ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ

I

- Предмет јавног надметања -

1.

Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом

кругу за давање у закуп и на коришћење пољо-

привредног земљишта у државној својини у оп-

штини Власотинце у следећим катастарским оп-

штинама:
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Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Власотинце по годишњем програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину:
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Лицитациони корак износи 500,00 динара.

2.

Увид у документацију: графички преглед ката-
старских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надмета-
њима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у
згради Општине Власотинце, Великој сали Скуп-
штине општине, сваког радног дана од 9 до 14
часова.

Контакт особа Сретен Митић, тел. 063/7506841.

3.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном ста-
њу.

4.

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

- за КО Гложане, Прилепац, Ладовица, Орашје,
Конопница, Батуловце, Стајковце, Скрапеж,
Шишава, Црнатово, Бољаре, Брезовица дана
27. 11. 2017 .год., од 8 часова

- за КО Власотинце ван варош, Јастребац, Горња
Лопушња, Доња Лопушња, Стрешковац, Да-
динце, Градиште, Крушевица, Дејан, Свође,
Борин Дол, Горњи Присјан, Доњи Присјан
дана 28. 11. 2017.год., од 8 часова.

- за КО Горња Ломница, Доња Ломница, Липо-
вица, Средор, Црна Бара, Комарица, Гуњетина,
Алексине, Горњи Орах, Пржојина, Добровиш,
Доње Гаре, Јаворје, Јаковљево, Козило, Острц,
Равна Гора, Равни Дел, Самарница, Страњево,
Ћелиште дана 29.11.2017.год., од 8 часова.

5.

Уколико након расписивања Огласа за јавно над-

метање 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 зем-

љиште у закуп, односно на коришћење.

7.

Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на ко-

ришћење искључиво за пољопривредну производ-

њу, 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.
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II

– Услови за пријављивање 

на јавно надметање-

1.

Право учешћа у јавном надметању за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини има:

- физичко лице које је уписано у Регистар по-
љопривредних газдинстава и налази се у ак-
тивном статусу најмање три године, са преби-
валиштем најмање три године у катастарској
општини на којој се налази земљиште које је
предмет закупа и које је је власник најмање
0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопри-
вредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године, са пребивалиштем
најмање три године на територији јединице
локалне самоуправе која спроводи јавно над-
метање, а чија се парцела граничи са земљиштем
у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољо-
привредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године, које је власник
пољопривредног земљишта најмање 10 ха у
катастарској општини у којој се налази зем-
љиште које је предмет закупа и има седиште
на територији јединице локалне самоуправе
којој припада та катастарска општина.

2.

Право учешћа у јавном надметању за давање на
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за бројеве јавних надметања означених
* и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у Реги-
стар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу-за пољопривредну про-
изводњу;

- физичко и правно лице које је уписано у Реги-
стар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу, уз обавезу да у року наве-
деном у уговору о коришћењу прибаве одобрење
за инвестиционе радове које даје Министарство
и то у складу са чланом 67. Закона о пољопри-
вредном земљишту- за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарст-
ва.

3.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:

- доказ о месту пребивалишта три године за фи-
зичка лица;

- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) као
доказ да има седиште на територији јединице
локалне самоуправе којој припада катастарска
општина у којој се налази земљиште које је
предмет закупа за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-
привредних газдинстава за три године;

- извод из јавне евиденције о непокретности као
доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопри-
вредног земљишта за физичка лица (не старији
од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности и
катастарски план као доказ о власништву по-
љопривредног земљишта које се граничи са
земљиштем које је предмет закупа за физичка
лица (не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности као
доказ о власништву најмање 10 ха пољопри-
вредног земљишта правног лица у катастарској
општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа (не старији од шест месеци).

4.

Испуњеност услова за пријављивање за коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
за пољопривредну производњу за бројеве јавних
надметања означених * у табели тачке 1. овог
огласа понуђач доказује фотокопијама следећих
докумената:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном
картом за личне карте са чипом за физичка
лица, односно, фотокопијом извода из при-
вредног регистра (не старији од шест месеци
до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-
привредних газдинстава.

5.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за коришћење пољопривредног зем-
љишта у државној својини за производњу енергије
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из обновљивих извора од биомасе и сточарства
понуђач за бројеве јавних надметања означених
** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотоко-
пијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољо-
привредних 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 до-
ставља најкасније у року од две године од дана
закључења Уговора о коришћењу са Мини-
старством пољопривреде,шумарства и водо-
привреде;

- за физичка лица Уговор са произвођачем енер-
гије кога снабдева сировином, а који има енер-
гетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;

6.

Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надме-
тања 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 по-
ступка јавног надметања, која разматра докумен-
тацију и утврђује испуњеност услова из овог
огласа.

7.

Понуђач или његов овлашћени представник дужан
је да присуствује јавном надметању, у супротном
се сматра да је одустао од јавног надметања.

8.

Овлашћени представник понуђача дужан је да
достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног
надметања пре почетка јавног надметања. Ов-
лашћени 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 Власо-
тинце, број: 840-115640-80.

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 нa-
рушaвaња 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 зем-
љишта у државној својини немају правна и фи-
зичка 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 зем-
љишта 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 да-
вања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно зем-
љиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште
у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање 

на јавно надметање –
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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 Власотинце. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са саржајем формулара
пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти
на којој мора да пише:

На предњој страни:

Адреса: Општина Власотинце, улица и број: Трг
Ослобођења бр 12,

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

Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

Име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена
документација.

IV

– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање
је до 14,00 сати, дана 01.12.2017.године. Благо-
временим ће се сматрати све пријаве које стигну
у писарницу Oпштинске управе општине Власо-
тинце до наведеног рока, без обзира на начин
достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење
земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће
се у згради Општине Власотинце, улица и број:
Трг Ослобођења бр. 12, и то:

- за КО Гложане, Прилепац, Ладовица, Орашје,
Конопница, Батуловце, Стајковце, Скрапеж,
Шишава, Црнатово, Бољаре, Брезовица дана
04.12.2017 .год., од 10 часова

- за КО Власотинце ван варош, Јастребац, Горња
Лопушња, Доња Лопушња, Стрешковац, Да-
динце, Градиште, Крушевица, Дејан, Свође,
Борин Дол, Горњи Присјан, Доњи Присјан
дана 05.12.2017.год., од 10 часова.

- за КО Горња Ломница, Доња Ломница, Липо-
вица, Средор, Црна Бара, Комарица, Гуњетина,
Алексине, Горњи Орах, Пржојина, Добровиш,
Доње Гаре, Јаворје, Јаковљево, Козило, Острц,
Равна Гора, Равни Дел, Самарница, Страњево,
Ћелиште дана 06.12.2017.год., од 10 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем
курсу Народне банке Србије на дан јавног над-
метања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској против-
вредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства 

обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од
8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном правос-
нажном одлуком о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Мини-
старству пољопривредe,шумарства и водопривреде
преко Oпштинске управе општине Власотинце.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године,
закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра
за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу
за прву годину закупа потребно је доставити и :
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- гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или уго-
вор о јемству између Министарства као пове-
риоца и правног лица као јемца или доказ о
уплати депозита у висини једне годишње за-
купнине као средство обезбеђења плаћања за-
купнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу
годину закупа.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику града
Лесковца, на огласној табли Општинске управе

Власотинце и месним канцеларијама, и на веб
страни, с тим што ће се рок за подношење пријава
рачунати од дана објављивања у Службеном глас-
нику града Лесковца. 

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Број: 320-306

Дана: 30. 10. 2017.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић
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